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Integrované projekty LIFE 2019 - B1 

SÚHRNNÝ OPIS PROJEKTU (slovenská verzia) 

1. Celkový kontext/pozadie/geografický rozsah 

Sústava Natura 2000 predstavuje spolu 29,84 % rozlohy Slovenskej republiky (SR). Národný zoznam 

SPA obsahuje 41 lokalít. Pôvodný zoznam predstavený v apríli 2004 s 38 lokalitami, ktorý SR predložila 

EK, bol aktualizovaný v roku 2010. Na základe rokovaní s EK boli 2 lokality vylúčené a 5 nových lokalít 

bolo pridaných a EK považuje zoznam SPA za dostatočný. SPA zaberajú spolu 1 284 806 ha (26,34% 

územia SR). 

Slovensko vypracovalo svoj národný zoznam SCI rovnako v apríli 2004, teda pred vstupom do EÚ. 

Obsahoval spolu 382 lokalít, z ktorých 6 bolo po rokovaniach s EK neskôr vylúčených ako vedecké 

omyly. Po rokovaniach s EK bol národný zoznam SCI aktualizovaný v roku 2011 (doplnenie 97 lokalít) a 

v roku 2017 (169 nových lokalít). Celkový počet SCI/SAC je v súčasnosti 642 a ich celková rozloha je 

615 261 ha (12,5% územia SR). Dostatočnosť aktualizovaného národného zoznamu SCI/SAC bola 

predmetom ďalších rokovaní s ES v rokoch 2018 a 2019 a v súčasnosti je predmetom postupu v prípade 

nesplnenia povinností zo strany EK proti Slovenskej republike podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ. 

V závislosti od počtu hodnotených druhov a typov biotopov je dostatočnosť sústavy SCI/SAC v rozmedzí 

93 až 97%. 
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Ako bolo zdokumentované vyššie, sústava Natura 2000 na Slovensku (SPA aj SCI) sa môže považovať 

za viacmenej dokončenú, až na zopár výnimiek. To však neplatí, pokiaľ ide o zákonné označovanie 

lokalít a zabezpečenie ich správy podľa článku 6 smernice o biotopoch. V roku 2014 Štátna ochrana 

prírody Slovenskej republiky stanovila ciele ochrany pre každý druh a typ biotopu vo všetkých SCI/SAC. 

Stanovenie cieľov sa uskutočnilo na základe databáz Štandardných dátových formulárov (SDF) a Správy 

krajiny podľa článku 17 smernice o biotopoch. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa vypracúvajú 

plány riadenia SAC a SPA. Do septembra 2019 boli plány riadenia vypracované iba pre 133 SAC (z toho 

100 schválených). Zo 41 SPA má vypracované plány riadenia 34 (18 schválených). 

 

Samotný IP: 

Projekt musí riešiť nasledujúce nedostatky: 

- Celkovo 32% cieľových znakov biotopov uvedených v prílohe 1 a 37% cieľových znakov druhov 

uvedených v prílohe 2 pre SCI/SAC nemá v informačnom systéme ŠOPSR (KIMS) žiadne údaje 

(ani na úrovni prítomnosti/neprítomnosti), takže stanovenie ich cieľov ochrany nie je možné 

- Súčasný systém monitorovania ŠOPSR poskytuje údaje na biogeografickej úrovni na 

vypracovanie správy podľa čl. 17 smernice o biotopoch, ale nie je dostatočný na poskytnutie 

údajov o stave cieľových vlastností konkrétnych SCI/SAC. 

- Metodika hodnotenia stavu ochrany biotopov/druhov na úrovni lokality chýba. 

- V plánovacom cykle manažmentu chýba hodnotenie účinnosti zavedených manažmentových 

opatrení. V skutočnosti sa nevykonávajú žiadne záznamy o zavedených manažmentových 

zásahoch, čo znamená, že nie je možné posúdiť ich účinky/účinnosť na stav cieľových biotopov 

a/alebo druhov. 

- Existujú aj niektoré ďalšie metodické nedostatky, napríklad subjektivita hodnotení vykonaných 

odborníkmi v teréne počas monitorovacích návštev atď. 

- Možné vplyvy zmeny klímy na biotopy a druhy Natura 2000 a zraniteľnosť konkrétnych lokalít 
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Natura 2000 voči zmene klímy nie sú známe. 

- Pre niektoré druhy a typy biotopov, ako je hmyz, malé cicavce a sladkovodné biotopy chýbajú 

vedomosti o požiadavkách na ekologické prepojenie. Koherencia sústavy Natura 2000 nie je 

prostredníctvom existujúcich ekologických sietí správne zabezpečená, pretože je založená na 

starých údajoch a metodických prístupoch. Transpozícia do relevantných politických nástrojov, 

ako sú územné plány, je obmedzená. 

- Pre niektoré osobitné typy biotopov, ako sú rašeliniská a vnútrozemské slaniská a slané lúky, v 

súčasnosti chýbajú manažmentové opatrenia, pretože existujúce programy PRV nie sú pre 

poľnohospodárov ekonomicky atraktívne. 

- Niektoré tradičné krajinné prvky, ako napríklad agrolesnícke systémy, zanikajú v dôsledku zmien 

vo využívaní pôdy a nevhodných dotácií. Tým je ohrozená aj biodiverzita, ako napríklad osobitné 

typy biotopov a druhy spojené s týmto typom krajiny. 

- Obhospodarovanie lesov a vodné hospodárstvo nedostatočne zohľadňujú požiadavky na ochranu 

prírody, a tým ohrozujú citlivé a endemické druhy, ako je tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) alebo 

*fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens). 

- Existuje veľká nedôvera v prírode blízke obhospodarovanie lesov a riešenia vo vodnom 

hospodárstve/povodňovom manažmente založené na prírode. Príklady najlepších postupov 

chýbajú alebo sú málo známe. 

- Plány obhospodarovania lesov a plány manažmentu povodňového rizika nedostatočne integrujú 

požiadavky sústavy Natura 2000, integrácia ochrany prírody do súčasného manažmentu krajiny je 

slabá. 

- Ekosystémové služby poskytované sústavou Natura 2000 sú málo známe, a preto sa v plánoch a 

politikách, a ani v procese rozhodovania nezohľadňujú. 

Doplnkové opatrenia: 

Je potrebné dokončiť sústavu SCI/SAC, aby sa zabezpečila jej dostatočnosť pre všetky typy biotopov 

uvedené v prílohe I a druhy uvedené v prílohe II smernice o biotopoch, ako to vyžaduje smernica, vrátane 

doplnenia chýbajúcich údajov o druhoch a typoch biotopov s vedeckou rezervou. 

Pre zvyšných 416 SCI/SAC bude potrebné pokračovať v rozvoji, konzultáciách a schvaľovaní plánov 

riadenia. V prípade plánov obhospodarovania lesov a plánov manažmentu povodňového rizika je potrebné 

zabezpečiť ich súlad s plánmi riadenia sústavy Natura 2000, aj prostredníctvom uplatňovania článku 6.3 

smernice o biotopoch. Základné monitorovanie typov biotopov a druhov európskeho významu a podávanie 

správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch bude pokračovať. 

Koherencia ekologických sietí na vnútroštátnej úrovni a investície do zelenej infraštruktúry budú 

pokračovať alebo sa dokonca zvýšia. 

Opakovaný manažment v lokalitách Natura 2000 týkajúci sa poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

sa zabezpečí predovšetkým prostredníctvom Strategického plánu SPP na roky 2021-2027. Plány 

manažmentu povodia môžu zabezpečiť obnovu bočnej a pozdĺžnej prepojenosti riečnych ekosystémov, 

obnovu mokradí a nív. 

2. Ciele projektu: 

Samotný IP: 

Hlavným cieľom Integrovaného projektu LIFE „Úloha sústavy Natura 2000 a manažment niektorých 

prioritných biotopov v rámci integrovanej ochrany krajiny Slovenskej republiky“ je implementácia 

prioritného akčného rámca financovania pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-

2027, v zmysle článku 8 smernice o biotopoch 92/43/EHS. Tento cieľ nám umožní dosiahnuť cieľ 1 
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stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch, pokiaľ ide o prínos 

k zlepšeniu stavu ochrany niektorých konkrétnych a prioritných druhov a typov biotopov, a môže zahŕňať aj 

širšie činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej koherencii sústavy Natura 2000 v 

širšom a cezhraničnom kontexte. 

Medzi konkrétne ciele, ktoré má projekt zabezpečiť, patria nasledujúce: 

- Zabezpečiť, aby sa ciele ochrany a manažment lokalít Natura 2000 stanovovali na základe 

spoľahlivých údajov, a aby sa doplnili existujúce údaje a metodické medzery v manažmente lokalít 

Natura 2000. Umožniť vyhodnotenie stavu cieľových prvkov ochrany na úrovni lokality. 

- Zabezpečiť, aby sa v rámci sústavy Natura 2000 vykonávalo hodnotenie účinnosti 

manažmentových opatrení a zásahov, a aby bolo súčasťou plánovacieho cyklu a hodnotenia 

manažmentu. 

- Posúdiť dopady zmeny klímy na sústavu Natura 2000 a zraniteľnosť konkrétnych druhov a typov 

biotopov a navrhnúť zmierňujúce opatrenia a politické/manažmentové odporúčania. 

- Koherencia sústavy Natura 2000 je zabezpečená identifikáciou prvkov ekologickej prepojenosti 

(ekologické koridory, nášľapné kamene...) a uplatňovaním opatrení na ich ochranu 

prostredníctvom príslušných politík a nástrojov, napríklad územných plánov. 

- Zabezpečiť ochranu biotopov rašelinísk prostredníctvom vytvorenia špecializovaných 

manažmentových stredísk a preukázaním opatrení na obnovu a manažment. 

- Vytvoriť, testovať a hodnotiť agrolesnícke systémy demonštračného charakteru, ktoré podporujú 

ohrozené druhy a typy biotopov. 

- Obnoviť biotopy a zaviesť osobitný manažment pre vysoko ohrozené druhy, ako je tetrov hlucháň 

(Tetrao urogallus), *fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), korytnačka močiarna (Emys 

orbicularis), ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) a marsilea štvorlistá (Marsilea 

quadrifolia), preukázaním špecializovanej a integrovanej ochrany prírody a starostlivosti o krajinu. 

- Vyhodnotiť účinnosť a replikovať skúsenosti a znalosti z demonštračných miest prostredníctvom 

existujúcich a nových nástrojov politiky vrátane poskytovania odporúčaní pre programovanie 

fondov EÚ. 

- Vyhodnotiť sociálno-ekonomické prínosy a ekosystémové služby, ktoré poskytuje sústava Natura 

2000. 

- Zvýšiť povedomie a prijatie sústavy Natura 2000 verejnosťou medzi zainteresovanými stranami a 

širokou verejnosťou vrátane povedomia o ekosystémových službách poskytovaných sústavou 

Natura 2000. 

Doplnkové opatrenia: 

- Dokončiť sústavu SCI/SAC, aby sa zabezpečila jej dostatočnosť pre všetky typy biotopov uvedené 

v prílohe I a druhy uvedené v prílohe II smernice o biotopoch, ako to vyžaduje smernica. 

- Doplniť údaje o druhoch a typoch biotopov s vedeckou rezervou v národnom referenčnom 

zozname. 

- Zaistiť zákonné označenie pre všetky zvyšné SCI. 

- Pokračovať v rozvoji, konzultáciách so zainteresovanými stranami a schvaľovaní plánov riadenia 

pre zvyšné SCI/SAC a SPA. 

- Zabezpečiť jednotnosť plánov obhospodarovania lesov a plánov manažmentu povodňového rizika 

so sústavou Natura 2000 okrem iného prostredníctvom použitia článku 6.3 smernice o biotopoch. 

- Zabezpečiť monitorovanie typov biotopov a druhov európskeho významu a podávanie správ podľa 

čl. 17 smernice o biotopoch v sieti trvalých monitorovaných lokalít. 

- Revidovať metodiky monitorovania a hodnotenia stavu typov biotopov a druhov na odstránenie 

nedostatkov a nejasností. 



Strana 45 z 288 

 

- Mobilizovať financovanie manažmentových opatrení v sústave Natura 2000 prostredníctvom 

Strategického plánu SPP, implementácie rámcovej smernice o vode, európskych programov 

územnej spolupráce a ďalších zdrojov. 

3. Využité opatrenia a prostriedky: 

Samotný IP: 

A. Prípravné opatrenia (vypracovanie manažmentových/akčných plánov, nadobudnutie licencií a povolení, 

školenia atď.) 

V prvej fáze projektu je potrebné vyhodnotiť prípravné štúdie, technickú dokumentáciu a postupy 

udeľovania povolení na konkrétne ochranné opatrenia určené na obnovu a ochranu vybraných biotopov a 

druhov. Integrované plány riadenia budú vyhodnotené ako inovatívny a demonštračný nástroj na 

harmonizáciu a integráciu komplexných ochranných opatrení v lesných, sladkovodných a nelesných 

biotopoch v lokalitách NATURA 2000. Účinná implementácia integrovaného plánu riadenia a konkrétnych 

ochranných opatrení si vyžaduje komunikáciu s rôznymi zainteresovanými stranami so zvláštnym 

zameraním na užívateľov pôdy v lokalitách Natura 2000. Preto sa vyhodnotí stratégia zapojenia 

zainteresovaných strán a komunikácie s nimi a uskutočnia sa konzultácie s užívateľmi pôdy vo všetkých 

pilotných lokalitách. 

 

C. Konkrétne (ochranné/implementačné) opatrenia 

 

Vplyv vykonaných opatrení na stav ochrany cieľových typov biotopov sa posúdi prostredníctvom 

hodnotenia účinnosti manažmentových opatrení v lokalitách Natura 2000. Hodnotenie stavu ochrany 

cieľových prvkov sa zlepší monitorovaním druhov a biotopov v jednotlivých SCI/SAC a SPA prekrývajúcich 

sa s lokalitami projektu. Hodnotenie potenciálnej zraniteľnosti (alebo naopak odolnosti) biotopov 

uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II smernice o biotopoch voči účinkom zmeny klímy 

ďalej prispeje k zlepšeniu odolnosti cieľových prvkov sústavy Natura 2000 voči zmene klímy. Prepojenie 

sústavy Natura 2000 sa zvýši zlepšením ekologických koridorov pre vybrané prvky ochrany - druhy a typy 

biotopov, ktoré sú najzraniteľnejšie alebo najviac ohrozené fragmentáciou biotopov. Zavedenie 

konkrétnych ochranných opatrení v demonštračných lokalitách projektu a vývoj nových prístupov 

manažmentu prispejú najmä k ochrane a obnove biotopov rašelinísk, tetrova hlucháňa, obnove alebo 

zavedeniu nových biotopov, ako sú agrolesnícke systémy, a k preukázaniu integrovanej ochrany prírody a 

starostlivosti o krajinu. Na zabezpečenie dlhodobej ochrany a zachovanie biotopov a druhov sa konkrétne 

ochranné opatrenia realizujú kúpou pozemku, prenájmom alebo inými kompenzačnými platbami. Nakoniec 

sa vykoná hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb sústavy Natura 2000 s 

cieľom preukázať udržateľnosť a pridanú hodnotu prírodných lokalít. 

 
D. Monitorovanie vplyvu opatrení projektu (povinné) 

Počas projektu sa bude monitorovať vplyv konkrétnych ochranných opatrení na biodiverzitu s cieľom 

analyzovať účinnosť zavedených opatrení na cieľové druhy a typy biotopov. Uskutoční sa miestna 

sociálno-ekonomická analýza na zistenie a meranie prínosov projektových aktivít pre spoločnosť v 

pilotných lokalitách a ich vplyv na miestne komunity, miestnu ekonomiku, konkrétne zainteresované strany. 

Súčasťou aktivity je správa o kľúčových ukazovateľoch na úrovni projektu, ktoré pomôžu príjemcom 

projektu čiastočne vyhodnotiť účinnosť realizovaných aktivít a prijatých opatrení. Projekt je primárne 

zameraný na implementáciu PAF, a preto bude potrebné neustále monitorovať, hodnotiť a aktualizovať 
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ciele stanovené v tomto dokumente, aby bol poskytnutý pravidelný prehľad o implementácii PAF. 

Prevádzková databáza, v ktorej sa spracujú všetky opatrenia vyčíslené v PAF. 

E. Povedomie verejnosti a zverejňovanie výsledkov (povinné) 

Celková komunikačná a PR činnosť bude zameraná na zverejňovanie výsledkov projektu a zvyšovanie 

povedomia širokej verejnosti o sústave Natura 2000, význame biodiverzity a ekosystémových službách. 

Národná kampaň Natura 2000 sa bude realizovať a komunikovať prostredníctvom rôznych online 

komunikačných kanálov a offline podujatí. Odborníci v organizáciách zaoberajúcich sa manažmentom 

sústavy Natura 2000 a zainteresované strany budú vyškolení v komunikácii a získajú vedomosti a 

skúsenosti na lepšiu implementáciu PAF. Opatrenia budú zahŕňať zverejňovanie výsledkov a prezentáciu 

demonštračných aktivít realizovaných v opatrení C.5 a replikácia bude stimulovaná sieťovými návštevami 

na Slovensku a v zahraničí. Opatrenia v oblasti environmentálneho vzdelávania budú zamerané na 

poskytovateľov vzdelávania a žiakov. Environmentálni pedagógovia budú vyškolení na zvýšenie ich 

kompetencií a zručností a na prácu s inovatívnymi prístupmi a produktmi na výučbu environmentálnych 

tém. Bude sa realizovať množstvo programov, exkurzií a podujatí vonku pre žiakov a širokú verejnosť s 

cieľom zvýšiť povedomie o biodiverzite, sústave Natura 2000 a ekosystémových službách. 

 
F. Projektové riadenie a monitorovanie priebehu projektu (povinné) 

Projektové riadenie a monitorovanie priebehu projektu zabezpečí plynulú a kompetentnú implementáciu 

projektových aktivít. Podporí tiež dobrú spoluprácu medzi partnermi projektu. V rámci opatrení F sa bude 

realizovať celkové finančné riadenie projektu a pravidelne sa budú vypracovávať správy. Pre každé 

projektové opatrenie sa vytvoria výkonné tímy a každý tím bude viesť osoba menovaná príjemcom, ktorý 

vedie opatrenie. Tím projektového riadenia sa bude podieľať na plánovaní projektových aktivít. Tím tiež 

nahlási akékoľvek problémy a oneskorenia a bude presadzovať komunikáciu v projektovom tíme. Riadiaci 

výbor projektu budú tvoriť zástupcovia všetkých partnerov projektu. Bude diskutovať o implementácii 

projektu, akýchkoľvek problémoch a oneskoreniach a bude zodpovedný za strategické rozhodnutia o 

budúcej implementácii projektu. Pokračovanie projektových aktivít po ukončení projektu bude definované v 

pláne After-LIFE, ktorý bude vypracovaný v rámci opatrenia F.2. V pláne budú definované projektové 

aktivity, ktoré si vyžadujú ďalšie pokračovanie, a spôsob ich zabezpečenia. 

Doplnkové opatrenia: 

Doplnkové opatrenia k tomuto integrovanému projektu LIFE budú zahŕňať zhromažďovanie údajov na 

určenie ďalších SCI, vrátane organizovania zoznamov druhov a typov biotopov vo vedeckej rezervácii. Na 

základe toho sa pripraví návrh ďalších SCI, aby sa zabezpečila dostatočnosť sústavy Natura 2000. 

Vypracujú sa projekty týkajúce sa zákonného označenia SAC v kategóriách národných chránených území, 

ako aj plány riadenia pre zvyšné SCI/SAC a SPA bez zavedeného plánu riadenia. Konzultácie so 

zainteresovanými stranami budú súčasťou vymenovania a zákonného označenia. Požiadavky na 

manažment typov biotopov a druhov európskeho významu budú zahrnuté do existujúcich a nových plánov 

obhospodarovania lesov a plánov manažmentu povodňového rizika. 

Monitorovanie typov biotopov a druhov európskeho významu a podávanie správ podľa čl. 17 smernice o 

biotopoch v sieti trvalých monitorovaných lokalít bude pokračovať. Metodiky monitorovania a hodnotenia 

stavu typov biotopov a druhov budú revidované na odstránenie nedostatkov a nejasností. 

Budú sa vykonávať činnosti na mobilizáciu financovania sústavy Natura 2000 zo Strategického plánu SPP, 

implementácie plánov manažmentu povodia, európskych programov územnej spolupráce a ďalších 

zdrojov. Tieto doplnkové zdroje financovania zahŕňajú najmä opakované manažmentové opatrenia v 

poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, investície do infraštruktúry vrátane zelenej infraštruktúry, 
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obnovu prepojenia riečnych ekosystémov (bočné a pozdĺžne), opatrenia na zlepšenie kvality vody, 

odkúpenie pôdy a výmenu pozemkov v chránených územiach, špeciálne dotácie a kompenzácie pre 

súkromných vlastníkov za najohrozenejšie biotopy a bezzásahové lokality atď. 

 

4. Očakávané výsledky (hlavné výstupy a úspechy, kvalitatívne a kvantitatívne): 

Medzi najdôležitejšie výsledky projektu patria nasledujúce: 

1. Budú vypracované dva integrované plány riadenia pre Chránenú krajinnú oblasť Záhorie a 

Národný park Poľana. 

2. Úplná a konečná verzia Katalógu opatrení na základe najlepších postupov a inovatívnych 

spôsobov ochrany chránených biotopov. 

3. Stratégia zapojenia zainteresovaných strán a komunikácie s cieľom nadviazať spoluprácu s 

rôznymi zainteresovanými stranami. Vypracujú sa usmernenia na komunikáciu s užívateľmi pôdy 

v chránených územiach na Slovensku a zvýši sa kapacita ŠOPSR. 

4. Doplnia sa chýbajúce údaje a vyhodnotí sa stav cieľových prvkov v SCI/SAC pre 37% cieľových 

znakov druhov a 32% znakov biotopov vypracovaných a zverejnených v KIMS, ktoré slúžia okrem 

iného ako vstup pre aktualizáciu plánov riadenia. 

5. Systém hodnotenia efektívnosti riadenia súvisiaci s cieľovými prvkami v SCI/SAC, vrátane jeho 

implementácie v rámci informačného systému ŠOPSR (KIMS) v praxi. 20 aktualizovaných plánov 

riadenia pre oblasti Natura 2000. 

6. Je potrebná štúdia odhadujúca možný vplyv zmeny klímy na druhy a typy biotopov uvedené v 

prílohách (prílohy I a II k smernici o biotopoch) prítomnej na Slovensku a vplyv na lokality 

Odporúčaní o opatreniach na ochranu a obnovu v lokalitách NATURA 2000 na zmiernenie 

účinkov zmeny klímy na cieľové ochranné prvky lokalít. 

7. Migračné koridory a nášľapné kamene pre biotopy sú identifikované a zabezpečené 

prostredníctvom upravených územných plánov 8 samosprávnych krajov a miestnych územných 

plánov. Katalóg opatrení na úpravu Územného systému ekologickej stability a plány riadenia 

príslušných lokalít Natura 2000. 

8. Obnovené biotopy rašelinísk na ploche 1 500 hektárov a zlepšené podmienky pre 4 biotopy: 7140, 

7230, 7120, 1340* a 10 druhov. Založené 2 manažmentové strediská. 

9. Obnovené agrolesnícke systémy na celkovej ploche 120 hektárov a vylepšené biotopy pre 5 

druhov: modráčik krvavcový (Maculinea teleius), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), 

kunka červenobruchá (Bombina bombina), strakoš kolesár (Lanius minor), pŕhľaviar čiernohlavý 

(Saxicola torquatus) a postup. 

10. Obnovený biotop pre druh európskeho významu ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) 

v SCI Hradné lúky na 30 ha. Obnovený biotop pre druhy ohniváčik veľký (Lycaena dispar), 

 modráčik krvavcový (Maculinea teleius), chriašteľ poľný (Crex crex) a iné druhy vtákov a hmyzu 

na 100 ha v SCI Hradné lúky v lokalite projektu Pol’ana a v SPA Muránska Planina - Stolica. 

11. Obnovené horské lúky a iné kŕmne biotopy pre tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) na ploche 30 

hektárov, vylepšené kŕmne biotopy pre tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) na ploche 190 ha lesov 

v SPA Pol'ana a SPA Muránska Planina - Stolica (obhospodarovanie lesa „ohľaduplné k tetrovi“) 
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preriedením existujúcich lesov. 

12. Zavedené osobitné obhospodarovanie lesa blízke prírode, selektívna ťažba dreva na spestrenie 

druhovej skladby lesných štruktúr na 600 ha v SPA Pol’ana a SPA Muránska Planina. Osobitný 

manažment poľovníctva na zníženie rizika predácie (až o 30-40 %) na populáciu tetrova hlucháňa 

v dvoch pilotných lokalitách. Ochrana 100 ha chovných biotopov pre 
*fúzača karpatského (Pseudogaurotina excellens) v lokalite projektu Muránska planina. 

13. Na dĺžke 2 400 m sú brehové biotopy obnovené odstránením spevnenia brehov a sladkovodné 

biotopy pre reofilné druhy - znovu spojený riečny meander na rieke Morava. 

Odstránených 10 000 m starých odvodňovacích kanálov na zlepšenie mokradí na demonštračnej 

lokalite projektu Záhorie. Vytvorené malé mokraďové biotopy na doplnenie sezónnych rybníkov 

atď. na celkovej ploche 10 ha. Obnovené biotopy pre ohrozenú európsku korytnačku močiarnu 

(Emys orbicularis) na 30 ha. Obnovené sladkovodné biotopy 3150 s marsileou štvorlistou 

(Marsilea quadrifolia) v mŕtvych ramenách rieky Tice na 875 ha. Obnovené trávnaté porasty na 20 

ha v SKUEV0019 Tarbucka odstránením cudzích drevín a zavedením pravidelného 

obhospodarovania. 

14. Odkúpených 70 hektárov pôdy do vlastníctva štátu (ŠOPSR) s cieľom zabezpečiť kľúčové 

biotopy na demonštračných lokalitách projektu a umožniť pridanie demonštračných opatrení do 

integrovaného plánu riadenia. 

15. Databáza celkovej hodnoty pre príslušné ekosystémové služby a sociálno-ekonomické prínosy 

sústavy Natura 2000. Webový nástroj na vizualizáciu ekosystémových služieb poskytovaných 

prírodnými ekosystémami v lokalitách 

16. Vypracované 4 monitorovacie správy a tabuľka s ukazovateľmi na úrovni projektu (KPI). 

Vytvorená, udržiavaná a aktualizovaná databáza v ŠOPSR na monitorovanie implementácie PAF. 

Vypracované 3 správy o pokroku v implementácii PAF (2024, 2027, 2030). 

17.3 súbory vonkajšej výstavy N2000, 1 dokumentárny film a 24 krátkych videí o biodiverzite, sústave 

Natura 2000 a ekosystémových službách, 5 press tripov pre novinárov. 

18. 22 školení pre zamestnancov Štátnej ochrany prírody na zlepšenie kapacít v 6 moduloch 

(manažment biotopov, komunikácia s verejnosťou, komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi pôdy, 

krízová komunikácia, zapojenie zainteresovaných strán, ustanovenia SPP pre poľnohospodárov, 

lesníkov a zamestnancov ŠOPSR, ustanovenia SPP pre inšpektorov MPVR SR a 

agroenvironmentálnych poradcov). 

19. 5 technických workshopov prezentujúcich predovšetkým výsledky opatrenia C.5, 1 záverečná 

projektová konferencia, 10 terénnych návštev s predstavením konkrétnych aktivít projektu na 

mieste, 2 špecializované workshopy, 10 sieťových aktivít. Pripravených 8 druhov 

školení/workshopov pre poskytovateľov environmentálnej výchovy, 4 druhy školení/workshopov 

pre učiteľov/vedúcich aktivít. Minimálne 20 školení pre 15-25 účastníkov, 400 účastníkov 

školenia/kurzu; zdroje overenia: prezenčné listiny. 

20. 10 vzdelávacích programov v prírode pre materské školy, základné školy, verejnosť a turistov. 20 

dní „Natura 2000“ pre študentov druhého stupňa a stredných škôl počas projektu, zdroje overenia: 

fotodokumentácia, prezenčné listiny. Oslovených aspoň 500 žiakov a študentov, zdroje overenia: 

prezenčné listiny. 1 súbor produktov environmentálnej výchovy pre poskytovateľov 
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environmentálnej výchovy. 15 exkurzií pre školy, z toho 5 výletov na kanoe. 

21. Najmenej 6 tlačových správ o projekte, 400 príspevkov na Facebooku, YouTube a Instagrame: 

zdroje overenia - snímky obrazovky príspevkov, 10 podujatí pre verejnosť, 30 vzdelávacích 

infostánkov, 5 druhov informačných materiálov, súbor vzdelávacích nástrojov pre zamestnancov 

ŠOPSR 

Doplnkové opatrenia: 

Pokiaľ ide o očakávané výsledky, nie je možné ich veľmi podrobne opísať, pretože pre finančné obdobie 

2021-2027 regionálnych fondov EÚ boli doteraz vypracované iba hlavné priority na národnej úrovni a ešte 

nie sú stanovené podrobné opatrenia a očakávané výsledky. Týka sa to najmä manažmentových opatrení, 

ktoré sa majú financovať z SPP. Uvádzame preto iba výsledky, ktoré sa v súčasnosti vyznačujú vysokou 

istotou: 

- Dokončená sústava SCI/SAC, ktorá zabezpečuje dostatočnosť pre všetky typy biotopov uvedené 

v prílohe I a druhy uvedené v prílohe II smernice o biotopoch. 

- Vyplnené medzery v údajoch pre druhy a typy biotopov s vedeckou rezervou v národnom 

referenčnom zozname (napr. 9110, Bolbelasmus unicornis, Mustella eversmannii) 

- Vypracované, prekonzultované a schválené plány riadenia pre zvyšných 416 

SCI/SAC a 7 SPA. 

- Vykonané monitorovanie typov biotopov a druhov európskeho významu na sústave 11 000 

trvalých monitorovaných lokalitách; vykonaných 40 000 monitorovacích návštev. 

- Aktualizovaný Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) Štátnej ochrany prírody. 

Dokončené pravidelné podávanie správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch. 

5. Očakávaný prínos projektu k implementácii cieľového plánu/stratégie 

IP LIFE: 

Opatrenie PAF 1 „Horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou Natura 2000“ sa 

odráža v niekoľkých opatreniach projektu: Opatrenie A.1 je zamerané na vypracovanie základných štúdií a 

štúdií uskutočniteľnosti na identifikáciu ochranných opatrení v sústave Natura 2000, opatrenie A.2 sa 

zaoberá vypracovaním integrovaných plánov riadenia a viacerými opatreniami sa zavádzajú komunikačné 

aktivity smerom k príslušným zainteresovaným stranám (A.3, A.5, E.1, E.4). Monitorovaním biotopov a 

druhov Natura 2000 sa zaoberá opatrenie C.2. Opatrenie C.3 by malo vyplniť medzery vo vedomostiach 

týkajúcich sa dopadu zmeny klímy na sústavu Natura 2000. 

Opatrenie PAF 2a „Opatrenia na zachovanie a obnovu biotopov a druhov v lokalitách sústavy Natura 2000“ 

riešia opatrenia C.1 a C.5, ktorými sa zavádzajú konkrétne ochranné opatrenia zamerané na biotopy a 

druhy Natura 2000. Obidve opatrenia sa majú realizovať aj mimo sústavy Natura 2000 s cieľom posilniť 

zelenú infraštruktúru a zlepšiť súdržnosť sústavy Natura 2000. Okrem toho sa plánuje osobitné opatrenie 

C.4 na zlepšenie prepojenosti sústavy Natura 2000 v širšom národnom, ale aj cezhraničnom kontexte. 

Všetky tri opatrenia (C.1, C.4, C.5) prispievajú k zavedeniu opatrenia PAF 2b „Dodatočné opatrenia na 

zlepšenie zelenej infraštruktúry (nad rámec sústavy Natura 2000)“, ktoré zlepšuje súdržnosť sústavy 

Natura 2000. 

Opatreniami C.1 a C.5 sa súčasne zavádzajú opatrenia týkajúce sa ochrany druhov, ktoré priamo 

nesúvisia s biotopmi uvedenými v opatreniach 2a a 2b. (napr. opatrenie PAF 3 „Ďalšie opatrenia zamerané 

na druhy nesúvisiace s konkrétnymi ekosystémami a biotopmi“). 

Prínos projektu k implementácii PAF sa bude priebežne hodnotiť prostredníctvom projektového opatrenia 

D.3. MŽP bude v úzkej spolupráci s ostatnými zodpovednými ministerstvami pravidelne monitorovať 

implementáciu doplnkových finančných prostriedkov. Zaznamenajú sa výdavky aj vplyvy na sústavu 
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Natura 2000. 

Doplnkové opatrenia: 
Očakáva sa, že doplnkové opatrenia k tomuto IP LIFE prispejú najmä k nasledovnému: 

- Kapitola 1 „Horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou 

Natura 2000“, opatrenia 1.1 a 1.3 

- Kapitola 2a „Opatrenia na zachovanie a obnovu druhov a biotopov v lokalitách sústavy 

Natura 2000“, opatrenia 2.1.a, 2.2a, 2.4.a, 

2.6.a, 2.7.a, 2.9.a, 

- Kapitola 2b „Dodatočné opatrenia na zlepšenie zelenej infraštruktúry (nad rámec sústavy Natura 

2000)“, 

- Kapitola 3 „Ďalšie opatrenia zamerané na druhy nesúvisiace s konkrétnymi ekosystémami a 

biotopmi“, opatrenia 3.2 

 
6. Hlavné zainteresované strany zapojené do projektu: 

Projekt zahŕňa všetky zainteresované strany relevantné pre implementáciu PAF. Najdôležitejšie 

zainteresované strany sú: 

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV), ako vládny orgán 

zodpovedný za implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku, je zapojené 

ako správca doplnkových finančných zdrojov a ako orgán vykonávajúci štátnu správu v lesníctve, 

rybárstve a poľovníctve. Keďže tento projekt podporuje ochranu biodiverzity, ich zapojenie má 

kľúčový význam. Pridružený príjemca Národné lesnícke centrum je odborná organizácia zriadená 

priamo pod MPRV. 

• Štátny podnik Lesy SR je štátna organizácia zodpovedná za správu lesných pozemkov vo 

vlastníctve Slovenskej republiky. Ich podpora a súhlas s projektovými aktivitami je rozhodujúca pre 

ich implementáciu a budúcu udržateľnosť. 

• Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odborná organizácia založená Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky s osobitným zameraním na ochranu krajiny a 

environmentálnu výchovu. Ich vstup sa očakáva v aktivitách súvisiacich s prepojením sústavy 

Natura 2000 prostredníctvom územného plánovania a v aktivít súvisiacich so zvyšovaním 

povedomia verejnosti o Natura 2000 a environmentálnej výchove. 

• Vedeckú komunitu zastupuje Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a 

environmentalistiky (TUZVO FEE) a Slovenská akadémia vied. Ich odborné znalosti sa očakávajú 

pri viacerých opatreniach, ako je príprava integrovaných plánov riadenia, monitorovanie biotopov 

a druhov, hodnotenie účinnosti sústavy Natura 2000 a hodnotenie ekosystémových služieb, ako aj 

monitorovanie vplyvu projektu na biodiverzitu. 

• Užívatelia a vlastníci pôdy a ich zapojenie je kľúčovým faktorom pre dlhodobú stabilitu výsledkov 

projektu. Očakáva sa, že budú intenzívne zapojení do prípravných aktivít, kde je potrebný ich 

súhlas, ako aj do priamych ochranných opatrení. Budú tiež zapojení do aktivít zvyšovania 

povedomia a do workshopov, ktoré by im mali pomôcť v procese uchádzania sa o dotácie v rámci 

EFRR. Všetky činnosti vrátane vlastníkov pôdy sú zamerané na lepšie prijatie cieľov sústavy 

Natura 2000. 

• Miestne a regionálne orgány: Obce, krajské úrady a okresné úrady sú subjektmi s rozhodovacou 

právomocou, ktoré významne ovplyvňujú ochranu SCI a ich manažment. Pre túto skupinu 

zainteresovaných strán sa uskutočnia školenia zamerané na budovanie kapacít za účelom 

lepšieho porozumenia dôležitosti sústavy Natura 2000. 

• Samosprávne kraje a obce budú zapojené prostredníctvom aktivít zameraných na udržanie 

prepojenia sústavy Natura 2000 prostredníctvom ich kompetencií v procesoch územného 

plánovania. 



Strana 51 z 288 

 

• Slovenský zväz včelárov, Slovenský rybársky zväz, Slovenský poľovnícky zväz budú zapojení do 

konkrétnych ochranných opatrení prebiehajúcich v ich oblasti pôsobnosti, ako je dôležitosť 

sústavy Natura 2000 súvisiaca s ochranou opeľovačov, zavedené agrolesnícke opatrenia a 

revitalizácia vodných ekosystémov. 

• Katastrálny úrad bude zapojený do procesu odkúpenia pozemkov. 

• Široká verejnosť, miestni obyvatelia budú zapojení najmä prostredníctvom aktivít na zvýšenie 

povedomia o projekte zameranom na sústavu Natura 2000, ochranu prírody a ekosystémové 

služby. Budú tiež súčasťou ďalších aktivít, ako je prieskum týkajúci sa sociálno-ekonomických 

prínosov sústavy Natura 2000 a sociálno-ekonomických dopadov projektu. 

7. Dlhodobá udržateľnosť (vrátane budovania kapacít) 

Dlhodobá implementácia aktivít PAF súvisí najmä s opakovanými aktivitami, ako je pravidelný manažment 

nelesných biotopov, agrolesnícke systémy a pravidelné aktivity na šírenie a zvyšovanie povedomia. Po 

ukončení projektu bude potrebné pokračovať v niekoľkých opatreniach, ako je manažment rašelinísk, 

pravidelné národné monitorovanie vybraných druhov a biotopov Natura 2000, aktivity monitorujúce vplyv 

projektu a celkovú implementáciu dokumentov PAF a opatrenia, ktoré predstavujú stálu komunikáciu a 

zvyšovanie povedomia. Manažment nelesných biotopov sa bude väčšinou zabezpečovať prostredníctvom 

opatrení budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a prostredníctvom osobitne zacielených a 

zameraných opatrení, ktoré sú v súčasnosti najmä v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV). Aktivity na 

budovanie kapacít, povedomie a komunikáciu sa ustanovia ako systém pravidelných školení a neustáleho 

zvyšovania povedomia a komunikácie. Očakáva sa, že na zabezpečenie dlhodobého pokračovania v 

uvedených opatreniach sa použijú rôzne zdroje, ako sú platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, 

štrukturálnych fondov pre životné prostredie a zo štátneho rozpočtu alebo nórskeho alebo švajčiarskeho 

finančného mechanizmu, ak sú ešte k dispozícii. Väčšina zamestnancov prijatých na realizáciu projektu 

bude v budúcnosti pokračovať v práci na implementácii PAF. Akékoľvek vybavenie zakúpené v rámci 

projektu bude zahrnuté do účtovného systému príjemcov projektu a použije sa na aktivity spojené s 

ochranou prírody aj po ukončení projektu v súlade s víziami a zodpovednosťami príjemcov projektu. 

Skúsenosti z projektu sa budú aktívne zdieľať a šíriť počas celého trvania projektu a tiež po jeho ukončení. 

Príjemcovia projektu využijú všetky príležitosti na toto šírenie, bilaterálne stretnutia, konferencie a 

workshopy na zdieľanie skúseností s vedeckou komunitou alebo inými ochranármi. Do informovania budú 

zapojené všetky cieľové skupiny, pričom pozornosť sa bude venovať širokej verejnosti. 

8. a) Je váš projekt významne spojený s klímou?   Áno Nie 

b) Je váš projekt významne spojený s biodiverzitou?  Áno Nie 

Ak považujete svoj projekt za významne spojený s klímou alebo biodiverzitou (označili ste „áno“), 
vysvetlite prečo: 

Celý projekt je zameraný na implementáciu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecných cieľov 

smernice EÚ 92/43/EHS o biotopoch (HD) a smernice 2009/14/ES o vtákoch (BD) s ohľadom na prínos k 

zlepšeniu stavu ochrany niektorých špecifických a prioritných druhov a typov biotopov. Tento cieľ sa 

dosiahne najmä riadnym vykonávaním PAF podľa článku 8 smernice o biotopoch. Na Slovensku je to 

Prioritný akčný rámec financovania pre  sústavu NATURA 2000 v Slovenskej republike vo viacročnom 

finančnom rámci EÚ na roky 2014 - 2020 a Prioritný akčný rámec financovania pre sústavu NATURA 2000 

v Slovenskej republike vo viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 - 2027.
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VŠEOBECNÝ OPIS OBLASTÍ PROJEKTU 

Názov/definícia oblastí projektu: Rašeliniská severnej a strednej časti Slovenska 

Rozloha: 2 327,20 ha 

Status ochrany EÚ: 

SKUEV0144 Belianske lúky  

SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy  

SKUV0354 Hnilecká jelšina  

SKUV0112, SKUEV2112 Slovenský raj  

SKUEV0307 Tatry  

SKUEV0290 Horný tok Hornádu  

SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny  

SKUEV0945 Trstinné lúky  

SKUEV0145 Medzi bormi  

SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom  

SKUEV0228 Švihrová  

SKUEV0225 Muránska planina  

SKUEV0185 Pramene Hruštínky  

SKUEV0222 Jelešňa 

SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd 

SKUEV0963 Osadská 

SKUEV0190 Slaná voda 

SKUEV0143 Biely Váh 

SKUEV0308 Machy 

SKUEV0188 Pilsko 

SKUEV0203 Stolica 

SKUEV0281 Tŕstie 

SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry 

SKUEV0060 Chraste 

SKUEV0400 Detviansky potok 

SKUEV0282 Tisovský kras 

SKUEV0384 Klenovské Blatá 

SKUEV0101, SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská 

SKUEV0729 Rosiarka 

SKUEV0684 Jelšovec 

SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská  

SKUEV0856 Dolná Zálomská  

SKUEV0647 Bystrické sihly  

SKUEV0728 Podpol’ana
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SKUEV0664 Uholníky  

SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská  

SKUEV0302 Ďumbierske Tatry  

SKUEV0930 Lúčanská Fatra  

SKUEV0288 Kysucké Beskydy  

SKUEV0252 Malá Fatra  

SKUEV0251 Zázrivské lazy  

SKUEV0657 Malý Polom  

SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá 

SKUEV02378 Vel’ká Fatra  

SKUEV0830 Polesie  

SKUEV0709 Poš 

SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko  

SKUEV0319 Pol’ana  

SKUEV0056 Habáňovo  

SKUEV0334 Vel’ké osturnianske jazero 

SKUEV0297, SKUEV1297  

Brezinky  

SKUEV0831 Zemanovská sihla 

 SKUEV2304 Oravská vodná nádrž 

 SKUEV0192 Prosečné  

SKUEV0254 Močiar  

SKUEV0221 Varinka  

SKUEV0289 Chmúra  

SKUEV0139 Gánovské slaniská 

 SKUEV0299 Baranovo  

SKUEV0337, SKUEV1337 Pieniny 

 SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok  

SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisko 

SKUEV0663 & SKUEV0164 Revúca 

 SKUEV0196 Pastierske (Brezové)  

SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny  

SKUEV0197 Salatín  

SKUEV0861 Rakšianske rašelinisko  

SKUEV0834 Ladonhora  

SKUEV0152, SKUEV1152 Sliačske travertíny 

SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka  

SKUEV0782 Vydrnícka slatina  

SKUEV0862 Predajnianska slatina 

 SKUEV0305 Choč  

SKUEV0303 Alúvium Hrona 

 SKUEV0283 Lúky pod Besníkom 

 SKUEV0061 Demänovská slatina  
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SKUEV0828 Vahanov 

SKUEV0253 Váh  

SKUEV0146 Blatá  

SKUEV0193 Zimník 

 SKUEV0194 Hybická tiesňava 

 

Iný status ochrany podľa národnej alebo regionálnej legislatívy: 

Chránená krajinná oblasť Poľana 

Chránená krajinná oblasť Horná Orava 

Chránená krajinná oblasť Kysuce 

Národný park Pieniny 

Tatranský národný park 

Národný park Nízke Tatry 

Národný park Malá Fatra 

Národný park Veľká Fatra 

Národný park Slovenský raj 

Národný park Muránska planina 

Národná prírodná rezervácia Belianske lúky 

Národná prírodná rezervácia Belianske Tatry 

Národná prírodná rezervácia Mokriny 

Národná prírodná rezervácia Dolina Bielej vody 

Národná prírodná rezervácia Skalnatá dolina 

Národná prírodná rezervácia Pramenište 

Prírodná rezervácia Kút 

Prírodná rezervácia Slavkovský jarok 

Národná prírodná rezervácia Studené doliny 

Národná prírodná rezervácia Mraznica 

Národná prírodná rezervácia Velická dolina 

Národná prírodná rezervácia Uhliščatká 

Národná prírodná rezervácia Furkotská dolina 

Prírodná rezervácia Vrchovisko pri Pohorelskej Maši 

Prírodná rezervácia Martalúzka 

Prírodná rezervácia Meandre Hrona 

Národná prírodná rezervácia Hnilecká jelšina 

a mnoho ďalších prírodných rezervácií a chránených oblastí 

Prekrýva sa tiež s územím medzinárodného významu: 

Ramsarská lokalita Mokrade Turca Ramsarská lokalita Mokrade Oravskej 

kotliny Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky 

Hlavné využitie územia a status vlastníctva oblasti projektu: Vlastnícka štruktúra oblasti je veľmi rôznorodá. 

Niektoré z týchto oblastí sú vo vlastníctve štátu, zatiaľ čo iné časti sú v súkromnom vlastníctve.
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Všeobecný opis oblasti 

Rašeliniská v oblasti projektu sa nachádzajú v severnej a strednej časti Slovenska. Nachádzajú sa v 

nižších polohách najvyšších pohorí Slovenska (Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Poľana, 

Muránska planina, Slovenský raj, Pieniny), v regióne Orava, Kysuce, Spiš a tiež v Liptovskej kotline, 

Popradskej kotline, Turčianskej kotline a na Horehroní. V tejto oblasti je hlavné rozptýlenie rašelinísk. 

Niektoré časti regiónu sú v kontakte. Reliéf je veľmi dynamický, od vysokých pohorí až po rovinaté kotliny. 

Nadmorské výšky sa pohybujú od 572 do 2 533 metrov. Geologická štruktúra obsahuje kryštalické jadro, 

ktoré tvorí primárnu časť línie hrebeňa a ich južných svahov. Pozostáva predovšetkým z magmatických 

hornín, konkrétne zo žuly a bridlice. Sekundárne horninové sedimenty sú uložené na kryštalickom jadre a 

vytvárajú kryciu vrstvu, ktorú tvorí najmä kremenec, vápenec, dolomit a bridlica. 

Časť lokality projektu (v Liptovskej a Popradskej kotline) sa nachádza v mierne chladnej klimatickej 

podoblasti s hodnotami v júli od 12 do 16 stupňov. Oblasti v nižších častiach Tatier sa nachádzajú v 

chladnej horskej klimatickej podoblasti s hodnotami v júli od 10 do 12 stupňov. 

Obe klimatické podoblasti sú veľmi vlhké, charakterizované vysokými ročnými zrážkami, s priemernými 

ročnými úhrnmi zrážok v oblastiach s vysokými výparmi od 800 mm do 1 200 mm a nízkymi výparmi 

(Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Esprit, s.r.o, 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky, 

elektronická verzia). 

Lesné spoločenstvá tvoria biotopy európskeho významu, napr. acidofilné smrekové lesy, rašeliniskové lesy 

a lužné lesy (s druhmi jelša lepkavá  (Alnus glutinosa) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)) a biotopy 

národného významu ako jedľové lesy a jedľovo-smrekové lesy. 

Diverzita biotopov v tejto oblasti je vysoká, bez rašelinísk a lesov sa tu nachádzajú aj biotopy lúk a 

pasienkov, krovinatých borovicových lesov, alpínskych a subalpínskych trávnatých porastov. 

Cieľové biotopy Natura 2000 (verzia SDF, október 2019): 

1340* (Sl2) Vnútrozemské slaniská a slané lúky 

7120 (Ra2) Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 

7140 (Ra3) Prechodné rašeliniská a trasoviská 

7230 (Ra6) Slatiny s vysokým obsahom báz 

91D0* (Ls7.1, Ls7.2, Ls7.3)  Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 

Cieľové biotopy národného významu: 
Prírodne zmenené slatiny 

V oblasti projektu sa nachádza takmer 1 650 druhov a rodov rias a siníc, 1 200 druhov lišajníkov, viac ako 

720 druhov machov a pečeňovníkov a 1 400 druhov cievnatých
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rastlín. Mnoho rastlín sa nachádza iba v týchto oblastiach na Slovensku alebo v celých Západných 

Karpatoch. Mnohé z nich sú ohrozené a zákonom chránené (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov). Z chránených druhov rastlín sa v tejto oblasti vyskytujú napr.  Carex 

limosa, Carex lasiocarpa, Carex dioica, Comarum palustre, Scheuchzeria palustris, Menyanthes trifoliata, 

Pedicularis sceptrum- carolinum, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza pulchella, Dactylorhiza incarnata, 

Drosera rotundifolia, Oxycoccus microcarpus, from mooses Paludella squarrosa, Calliergon trifarium, 

Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra. 

Vnútrozemské slané lúky sú domovom mnohých halofytických a polohalofytických druhov, ako sú 

Schoenus ferrugineus, Plantago maritima, Glaux maritima, Trichophorum pumilum, Triglochin maritima, 

Primula farinosa, Juncus gerardii ssp. gerardii, Centaurium littorale ssp. uliginosum. 

Stavovce sú v regióne zastúpené 6 druhmi obojživelníkov (napr. skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha 

bradavičnatá (Bufo bufo)), 5 druhmi plazov (napr. vretenica obyčajná (Vipera berus), jašterica živorodá 

(Lacerta vivipara)), 102 druhmi hniezdiacich vtákov (napr. tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), tetrov hlucháň 

(Tetrao urogallus), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila 

pomarina), myšiak hôrny (Buteo buteo), chrapkáč poľný (Crex crex), sokol myšiar (Falco tinnunculus)) a 14 

druhmi cicavcov (napr. medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), 

vydra riečna (Lutra lutra), myšovka horská (Sicista betulina), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea)). 

Rašeliniská sú domovom aj pimprlíka mokraďného (Vertigo angustior) a pimprlíka močiarneho (Vertigo 

geyeri).
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Názov/definícia oblastí územia projektu: Záhorie 

Rozloha: 45 927 ha 

Status ochrany EÚ: 

SPA SKCHVU016 Záhorské Pomoravie 

SCI 

SKUEV0314 Morava  

SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy 

 SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy  

SKUEV0113 Dlhé lúky  

SKUEV0313 Devínske jazero 

 SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy 

 SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy  

SKUEV0904 Gbelský les 

 SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy  

SKUEV0163 Rudava  

SKUEV1316 Šranecké piesky  

SKUEV0172 Bežnisko  

SKUEV0170 Mešterova lúka 

 SKUEV0213 Kazarka  

SKUEV0226 Vanišovec 

 SKUEV0311 Kačenky 

Iný status ochrany podľa národnej alebo regionálnej legislatívy: 

Chránená krajinná oblasť Záhorie  

Chránený areál Jubilejný les 

 Prírodná rezervácia Vanišovec 

 Prírodná rezervácia Jasenácke  

Národná prírodná rezervácia Zelienka 

 Národná prírodná rezervácia Červený rybník 

 Národná prírodná rezervácia Dolný les 

 Chránený areál Bežnisko 

 Chránený areál Šranecké piesky 

 Chránený areál Kazarka 

 
Prekrýva sa tiež s územím medzinárodného významu: 

Ramsarská lokalita Alúvium Rudavy  

Ramsarská lokalita Moravské luhy 

 

Hlavné využitie územia a status vlastníctva oblasti projektu: Vlastnícka štruktúra oblasti je veľmi rôznorodá. 

Niektoré oblasti sú vo vlastníctve štátu - napr. staré riečne meandre a vojenské lesy, zatiaľ čo iné časti sú v 

súkromnom vlastníctve - najmä pasienky. Analýza vlastníctva poskytuje informácie o tom, že 35% oblasti 
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projektu je vo vlastníctve štátu a 65% predstavuje súkromný pozemok. 

 

Všeobecný opis projektového územia 

 

Záhorská nížina sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Západná a južná časť je prevažne rovinatá, 

smerom na sever a na východ sa jej vzhľad približuje pahorkatine. Reliéf územia je výsledkom fluviálnych 

a eolických procesov. Roviny stredného úseku Záhorskej nížiny sú menej úrodné, piesočnaté a pokryté 

borovicovými lesmi, ale terasy rieky Morava obsahujú úrodné pôdy. 

Z fytogeografického hľadiska (Futak 1980) patrí územie do fytogeografickej oblasti panónskej flóry - 

Pannonicum (Panónska oblasť, časť Eupannonicum, región Záhorská nížina). Vznik nivných trávnych 

ekosystémov v alúviách nížinných riek je výsledkom činnosti záplav a trvalo udržateľného využívania 

človekom. Tieto biotopy považujeme za najcennejší krajinný prvok. Druhovo bohaté lužné lúky sú nielen 

najrozšírenejším trávnatým porastom alúvia rieky Moravy, ale sú aj najväčším komplexom lúk v strednej 

Európe s rozlohou približne 3 450 ha na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku (Šeffer, Stanová, 1999). 

Z najvzácnejších rastlín môžeme nájsť: plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia), skorocel najvyšší 

(Plantago altissima), kosatec sibírsky (Iris sibirica), bleduľa letná (Leucojum aestivum), cesnak hranatý 

(Allium angulosum). Terénne depresie, kanály, priekopy a rybníky poskytujú biotopy pre hydrofyty a 

hygrofyty, ako sú: stolístok praslenatý (Myriophyllum verticillatum), riečňanka menšia (Najas minor), 

leknica žltá (Nuphar lutea), lekno biele (Nymphaea alba), kotvica plávajúca (Trapa natans). Pre piesočné 

duny a lesy sú typické: kyjanka sivá (Corynephorus canescens), dúška materina (Thymus serpyllum), 

kostrava Dominova (Festuca dominii), ostrica Fritschova (Carex fritschii), klinček neskorý (Dianthus 

serotinus) a lišajník Cladonia portentosa. Vlhké miesta sú vhodné na tvorbu rašeliniska. Nachádza sa tu 

tiež veľa orchideí ako: vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnate), vstavačovec májový (D. majalis), 

vstavačovec škvrnitý sedmohradský (D. maculata subsp. transsilvanica), vstavačovec škvrnitý mokraďný 

(Dactylorhiza maculata subsp. elodes), vstavač ploštičný (Orchis coriophora). Lesy na Záhorí  majú 

špecifický charakter a sú výrazne ovplyvnené prírodnými podmienkami, napr. podložie, reliéf, úrodnosť 

pôdy a tiež podzemná voda. Vďaka týmto prírodným podmienkam boli v dubovom výškovom vegetačnom 

pásme vytvorené dve skupiny výrazne odlišných lesných typov. 

Prevažujúcou skupinou sú lesy na eolických pieskoch, v ktorých má dominantné postavenie borovica 

najmä vďaka podpore v rámci obhospodarovania lesa. Dub je v tejto skupine menej častý a nachádza sa 

iba na vhodných miestach. Druhú skupinu tvoria lužné lesy pri vodných tokoch, najmä pri rieke Morava, s 

výrazne lepšími hydrickými a pôdnymi podmienkami. Do smernice EÚ o biotopoch patrí celkovo 8 machov, 

1 papraďorast a 3 pravé rastliny. 

Aktivity projektu budú mať pozitívny vplyv na 19 biotopov sústavy NATURA 2000: (2340* Vnútrozemské 

panónske pieskové duny (stav ochrany U1), 3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou 

chár (stav ochrany U1), 3150 Prirodzené eutrofické stojaté vody s vegetáciou rastlín Magnopotamion alebo 

Hydrocharition , 3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody (stav ochrany U1), 3260 Nížinné až horské vodné 

toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion , 3270 Rieky s bahnitými brehmi s 

vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. (stav ochrany U1), 4030 Európske suché 

vresoviská, 6410 Lúky s porastom molinia na kriede a hline (Molinion caeruleae) (stav ochrany U1), 6430 

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, 6440 
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Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi, 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) (stav ochrany U1), 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, 7230 Slatiny s 

vysokým obsahom báz (stav ochrany U2), 9190 Staré acidofilné dubové lesy s Quercus robur na 

pieskových rovinách (stav ochrany U2), 91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy s Alnus glutinosa a 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (stav ochrany U2), 91F0 Lužné dubovo-

brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior alebo Fraxinus angustifolia, Ulmenion minoris) (stav ochrany U2), 91G0* Panónske dubovo-

hrabové lesy (Quercus petraea a Carpinus betulus) (stav ochrany U1), 91I0* Eurosibírske dubové lesy na 

spraši a piesku (Quercus spp.) (stav ochrany U1), 91T0 Stredoeurópske lišajníkovo-borovicové lesy (stav 

ochrany U2). 

Z faunistického hľadiska sa v oblasti vyskytujú prevažne xerotermné druhy charakteristické pre piesočné 

roviny a borovicové lesy. Na druhej strane západná časť oblasti predstavuje krajinu vytvorenú a výrazne 

ovplyvnenú nížinnou riekou - s typickými riečnymi terasami a impozantnými nivami. Medzi týmito dvomi 

skupinami rôznych biotopov sa nachádzajú aluviálne trávnaté porasty a lúky. Tieto tri hlavné krajinné 

štruktúry predstavujú rozmanitý a dynamický systém vhodný pre širokú škálu živočíšnych druhov. 

Aktivity projektu budú mať pozitívny vplyv na 42 živočíšnych druhov sústavy NATURA 2000 v oblasti 

projektu: 

i) bezstavovce: kotúľka štíhla (Anisus vorticulus) (stav ochrany U1), rak riečny (Astacus astacus) (stav 

ochrany U2), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus) (stav ochrany U1), potápnik (Graphoderus 

bilineatus) (stav ochrany U1), pijavica lekárska (Hirudo medicinalis) (stav ochrany U1), vážka (Leucorrhinia 

pectoralis) (stav ochrany U1), roháč obyčajný (Lucanus cervus) (stav ochrany U1), ohniváčik veľký 

(Lycaena dispar) (stav ochrany U1), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous) (stav ochrany FV), 

modráčik krvavcový (Maculinea teleius) (stav ochrany U1), klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia) (stav 

ochrany U1), Rhysodes sulcatus (stav ochrany U2) 

ii) obojživelníky: kunka červenobruchá (Bombina bombina) (stav ochrany U1), ropucha zelená (Bufo 

viridis) (stav ochrany U1), rosnička zelená (Hyla arborea) (stav ochrany U1), hrabavka škvrnitá (Pelobates 

fuscus) (stav ochrany U1), skokan ostropyský (Rana arvalis) (stav ochrany U2), skokan štíhly Rana 

dalmatina (stav ochrany U1), skokan krátkonohý (Rana lessonae) (stav ochrany U2), iii) hady a plazy: 

užovka hladká (Coronella austriaca) (stav ochrany U1), jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) (stav ochrany 

U1), jašterica zelená (Lacerta viridis) (stav ochrany U1) a iv) vtáky: rybárik riečny (Alcedo atthis), bocian 

čierny (Ciconia nigra), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) (stav ochrany U2) - od začiatku 19. storočia bolo zo 

Záhorskej nížiny nahlásených najmenej 290 druhov vtákov. Aj z tohto dôvodu bola oblasť vyhlásená za 

Chránené vtáčie územie a Ramsarskú lokalitu. Zaujímavý je výskyt druhov cicavcov, ktoré budú 

ovplyvnené aktivitami projektu: bobor európsky  (Castor fiber)  (stav ochrany U1)  a  vydra riečna  (Lutra 

lutra)  (stav ochrany U1). 
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Rieka Morava (meandre a mŕtve ramená) 

Rieka Morava patrí medzi najväčšie prítoky Dunaja.  Je tiež hraničnou riekou. V dolnej časti tvorí hranicu 

medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a Českou republikou. Dolná časť nivy Moravy sa nachádza v 

najzápadnejšej časti Slovenska a celé územie bolo až do roku 1989 pod silnou vojenskou ochranou a dnes 

je prístupné verejnosti - táto časť povodia Moravy vytvára prírodný mokraďový ekosystém s cennými 

nivami, ktorý je v strednej Európe ojedinelý (Holubová a Lisický). Morava prenáša rôzne usadeniny, pričom 
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brehy tvoria pieskové štrky na dne a súdržné bahno. Frakcia jemnozrnného sedimentu (bahno a íl) sa 

neusadzuje na dne a akumuluje sa iba v nive počas mimokorytového prúdenia. Piesočné duny, ktoré sú 

lokálne exponované bočnou eróziou, vytvárajú nestabilné svahy brehov. V prírodných podmienkach tvoria 

nivy mozaiku biotopov vystavených kontinuu hydrologických podmienok, v ktorých sú pozdĺž oboch strán 

dna usporiadané bočné ramená, mŕtve ramená, meandre a paleomeandre, ktoré predstavujú biotopy 

rôzneho stupňa prepojenia a poskytujú „horúce miesta“ biodiverzity (Ward et al. 2002). Tieto biotopy slúžia 

ako prietokové kanály, najmä v obdobiach s vysokou hladinou vody, a ponúkajú miesta na rozmnožovanie 

vodných, obojživelných a suchozemských organizmov (Reckendorfer 2004). 

V 50. rokoch došlo v rámci regulácie riek k zmene pôvodne výrazného meandrovaného koryta a mnohé 

meandre boli prerušené (Holubová 1997). Celkové antropogénne premeny riečnej siete zahŕňali 

vyrovnanie kanála, opevnenie brehov skalnatým zásypom, zmeny prierezu, posunutie toku, presun polohy 

ústia toku, zanedbanie určitých tokov a vybudovanie siete umelých odvodňovacích priekop. Menej priame 

boli základné vplyvy na dynamiku fluviálnych (hydrologických a geomorfologických) procesov v hlavnom 

koryte Moravy a v jej nive. 

Najnovšia rybia fauna Moravy pozostáva z takmer 50 druhov, z toho sedem cudzích a 20 vzácnych druhov 

rýb. Častejšie obdobia nízkej hladiny vody však majú veľmi negatívny vplyv na štruktúru ichtyocenóz. 

Často možno nájsť početnú populáciu všadeprítomných druhov ako piest zelenkavý (Abramis bjoerkna), 

brlička európska (Alburnus alburnus) a A. brama. Hustota iných druhov rýb je nižšia ako 2%. Aktivity 

projektu budú mať pozitívny vplyv na tieto druhy rýb: boleň dravý (Aspius aspius) (stav ochrany U1), mrena 

severná (Barbus barbus) (stav ochrany U1), pĺž severný (Cobitis taenia) (stav ochrany U1), Gobio 

vladykovi (stav ochrany U1), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni) (stav ochrany U2), hrebenačka 

pásavá (Gymnocephalus schraetzer) (stav ochrany U2), čík európsky (Misgurnus fossilis) (stav ochrany 

U2), pižmovec hnedý (Osmoderma eremita) (stav ochrany U1), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus 

amarus) (stav ochrany U1) and mlok dunajský (Triturus dobrogicus) (stav ochrany U2), kolok vretenovitý 

(Zingel streber) (stav ochrany U2), kolok veľký (Zingel zingel) (stav ochrany U2).
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Názov/definícia oblastí projektového územia: Muránska planina 

Rozloha: 23 361 ha  

Status ochrany EÚ: 

SPA SKCHVU017 Muránska planina - Stolica SCI 

SKUEV0285 Alúvium Muráňa  

SKUEV0225 Muránska planina  

SKUEV0203 Stolica  

SKUEV0003 Rimava  

SKUEV0728 Podpoľana  

SKUEV0729 Rosiarka  

SKUEV0281 Tŕstie  

SKUEV0282 Tisovský kras  

SKUEV0399 Bacúšska jelšina 

 

Iný status ochrany podľa národnej alebo regionálnej legislatívy: 

Národný park Muránska planina 

Prírodná rezervácia Zlatnianske skalky 

Prírodná rezervácia Suché doly 

Prírodná rezervácia Hlboký jarok 

Prírodná rezervácia Fabova hoľa 

Prírodná rezervácia Čertova dolina 

Prírodná rezervácia Mokrá Poľana 

Prírodná rezervácia Havrania dolina 

Prírodná rezervácia Nad Furmancom 

Prírodná rezervácia Mašianske skalky 

Prírodná rezervácia Bacúšska jelšina 

Prírodná rezervácia Rosiarka 

Prírodná rezervácia Tŕstie 

Prírodná rezervácia Zdychavské skalky 

Národná prírodná rezervácia Zlatnica 

Národná prírodná rezervácia Šiance 

Národná prírodná rezervácia Cigánka 

Národná prírodná rezervácia Malá Stožka 

Národná prírodná rezervácia Veľká Stožka 

Národná prírodná rezervácia Hrdzavá 

Národná prírodná rezervácia Javorníková 

Národná prírodná rezervácia Šarkanica 

Národná prírodná rezervácia Kášter 

Národná prírodná rezervácia Hradová 
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Národná prírodná pamiatka Bobačka 

Chránený areál Tunel pod Dielikom 

 

Hlavné využitie územia a status vlastníctva oblasti projektu: Vlastnícka štruktúra oblasti je rôznorodá. 

Väčšina z týchto oblastí sú vo vlastníctve štátu, najmä lesy, zatiaľ čo iné časti sú v súkromnom vlastníctve. 

77 % vlastní štát, 23 % je v súkromnom vlastníctve. 

 
Rieka Muráň a alúvium 

Horná časť rieky Muráň (SKUEV0285 Alúvium Muráňa, SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou, SKUEV0018 

Lúka pod cintorínom) predstavuje vzor nenarušeného podhorského vodného toku obklopeného cennou 

pobrežnou vegetáciou a zachovanými fragmentárnymi zvyškami aluviálnych biotopov (lúk). Rieka stále 

obsahuje minimum antropogénnych bariérových prvkov. Snahy o zachovanie lokality sa zameriavajú na 

ochranu miestnej početnej populácie druhu mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), ktorej nepretržitá 

prítomnosť bola zaznamenaná na celom vodnom toku. Hustota populácie uvedených druhov je najvyššia, 

aká kedy bola zdokumentovaná na území Slovenska. Neporušenosť hornej časti rieky dobre ilustruje 

výskyt ďalších druhov rýb európskeho významu, ako aj všeobecne veľmi rozmanitá druhovo bohatá 

prítomnosť rýb a nepretržitá prítomnosť vydry riečnej (Lutra lutra) v povodí (ŠOP SR, biomonitoring). Podľa 

rámcovej smernice o vode patrí celá rieka k trom rôznym vodným útvarom. Všetky z nich sú 

kategorizované ako prírodné. Horná časť rieky dosahuje dobrý (2) ekologický stav, dolná a stredná časť 

však dosahuje stredný (3) ekologický stav - tento stav je pravdepodobne spôsobený zlým stavom miestnej 

populácie rýb v tejto časti rieky, ktorá trpí následkami existujúceho reťazca umelých prekážok. 

Mokré a podhorské lúky utrpeli niekoľkoročnou absenciou pravidelného obhospodarovania lúk a 

sekundárnych sériových procesov a penetrácie oblasti inváznymi druhmi flóry. 

Muránska planina 

Muránska planina (SKCHVU017 Muránska planina - Stolica, SKUEV0225 Muránska planina, SKUEV0728 

Podpoľana, SKUEV0729 Rosiarka, SKUEV0399 Bacúšska jelšina, SKUEV0281 Tŕstie) je mimoriadna 

prírodná oblasť v strednej časti Slovenskej republiky na hranici dvoch krajov - Banskobystrický a Košický, v 

západnej časti Slovenského rudohoria. V tejto oblasti sa stretávajú 4 geomorfologické celky - Veporské 

vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Horehronské podolie. Z tohto dôvodu je reliéf veľmi 

heterogénny, väčšinou ho tvorí kras - triasový vápenec a kryštalická bridlica. Najvyšším bodom oblasti je 

vrch Stolica s výškou 1 476 m a najnižším bodom je dolná časť Hrdzavej doliny s výškou 413 m. Tieto 

podmienky predpovedajú, že Muránska planina je rozmanitou oblasťou vzácnych biotopov a organizmov. Z 

tohto dôvodu je oblasť Muránskej planiny chránená od roku 1977, kedy bola vyhlásená za Chránenú 

krajinnú oblasť. Z dôvodu mimoriadnych hodnôt bola v roku 1997 preklasifikovaná na národný park s 

rozlohou 20 338 ha a nárazníkové pásmo s rozlohou 21 716 ha. Priamo v národnom parku sa nachádzajú 

národné prírodné rezervácie (11), prírodné rezervácie (9), chránený areál (1) a národná prírodná pamiatka 

(1). Spolu predstavujú 3 027,3 ha (13%) prísne chráneného územia a 496,1 ha územia so 4. stupňom 

ochrany. Od roku 2004 túto oblasť prekrývajú SPA Muránska planina - Stolica a SAC Muránska planina. Z 

hľadiska typov biotopov tvoria MP lesné oblasti (88,3%), trávnaté porasty (11%) a iné (menej ako 1%). 

Nárazníkové pásmo NP tvoria lesné oblasti (75,4%), trávnaté porasty (21%), orná pôda (1,1%) a iné 

(menej ako 4%). Oblasť je charakteristická nízkou hustotou ľudskej populácie, ktorú zaberajú vidiecke sídla 
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v pohraničných častiach nárazníkového pásma. Oblasť MP obýva 49 živočíšnych druhov sústavy NATURA 

2000 napr. tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), orol skalný (Aquila 

chrysaetos), bocian čierny (Ciconia nigra), sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďubník trojprstý (Picoides 

tridactylus), syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), rys ostrovis (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus 

arctos), vlk dravý (Canis lupus), netopiere, obojživelníky, hmyz - chrobáky (e.g. fúzač karpatský 

(Pseudogaurotina exelens)). Celkovo sa v MP vyskytuje 270 stavovcov, 850 druhov motýľov a 970 druhov 

chrobákov s tromi endemickými druhmi (napr. behúnik Duvalius szaboi ssp. Szaboi). Veľké množstvo 

neprístupných jaskynných útvarov (asi 400) je najlepšou zárukou kvalitného zimoviska pre početné druhy 

netopierov (25 domácich druhov, z toho 10 druhov európskeho významu). 

Táto oblasť je cenná aj z botanického hľadiska s 8 druhmi rastlín sústavy NATURA 2000, ako kyjanôčka 

zelená (Buxbaumia viridis), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus) s endemický druhom lykovec 

muránsky (Daphne arbuscula). Podľa najnovších poznatkov je v MP viac ako 300 machorastov. Z 

ohrozených druhov uvedených na červenom zozname (KUBINSKA et al. 2001) sa tu vyskytuje 38 druhov, 

z toho jeden kriticky ohrozený (CR). V MP bolo identifikovaných 340 druhov lišajníkov, z ktorých podľa 

červeného zoznamu (PISUT et al. 2001) dva sú označené ako EX, 31 CR, 12 EN. Cievnaté rastliny 

zastupuje 1480 taxónov, z ktorých je 32 endemických. 

Nachádza sa tu 35 biotopov sústavy NATURA 2000, ktoré spolu vytvárajú rozmanitú mozaiku konkrétnych 

podmienok. Najhustejším lesným biotopom sú bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy  (9130), ktoré sa 

nachádzajú v strednej časti Muránskej planiny. Práve z tohto dôvodu sa pohorie Muránska planina 

považuje za jednu z najcennejších chránených oblastí Slovenska. 

Aj keď ide o mimoriadnu oblasť s veľmi hodnotnými prírodnými lokalitami chránenými národnou a 

európskou legislatívou, skutočný stav ochrany je nedostatočný a obhospodarovanie cenných biotopov 

lesov a trávnatých porastov nie je vhodné na dlhodobú existenciu mnohých z týchto biotopov a druhov. 

Táto skutočnosť odráža aj prehľad nepriaznivého stavu biotopov a druhov, z ktorých je 25% biotopov, 

51,5% druhov živočíchov a 32% druhov rastlín klasifikovaných ako v nepriaznivom stave a 5 % druhov 

živočíchov, 5,4 % druhov rastlín a 6,5 % biotopov sú v nepriaznivom - zlom stave. To je spôsobené 

neprimeraným intenzívnym obhospodarovaním lesov a trávnatých porastov, ktoré nezohľadňuje ekologické 

nároky druhov. 
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Obhospodarovanie lesov (okrem prírodných rezervácií) je dlhodobo orientované predovšetkým na 

ekonomický záujem (v poslednom desaťročí sa posilňuje), kde je dominantným ukazovateľom množstvo 

produkcie dreva. Túto skutočnosť spôsobuje najnovšia klasifikácia lesných porastov, ktoré sa z väčšej 

časti klasifikujú ako produkčné (59%), než chránené lesy (38%) a lesy osobitného určenia (iba 3%). 

Legislatívna situácia umožňuje ťažiť drevo aj v chránených lesoch, najmä ak dôjde k prírodnému narušeniu 

(ohnisko podkôrneho hmyzu) - v takom prípade je povolená kalamitná ťažba. Kalamitná ťažba spôsobuje 

rýchle zmeny v lesných biotopoch, čo vedie k degradácii biotopov. Preto je mimoriadne dôležité upraviť 

súčasné obhospodarovanie lesa z hľadiska prírode blízkeho obhospodarovania lesa zameraného na 

podporu prirodzených regeneračných procesov a tých druhov, ktoré sú prirodzené pre konkrétne výškové 

vegetačné pásma, ktoré budú zohľadňovať ekologické nároky chránených druhov a zachovajú lesné 

biotopy. 
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Z pohľadu trávnatých porastov nastala situácia, kedy za posledné desaťročia zaniká alebo úplne zaniklo 

prirodzené obhospodarovanie (kosenie, pasenie) miestnych zainteresovaných strán aj so špecifickou 

faunou a flórou. V dôsledku toho sú nelesné biotopy, ktoré zaberajú viac ako 10% Muránskej planiny, v 

procese degradácie. V poslednej dobe nie je zavedená žiadna systematická stratégia financovania na 

podporu ochranných aktivít vedúcich k zmene tohto negatívneho trendu. Na udržanie týchto biotopov v 

priaznivom stave je dôležité zabezpečiť dostatočné množstvo finančných prostriedkov, ktoré budú 

nástrojom na systematické opatrenia obhospodarovania (pasenie, kosenie, odstraňovanie pionierskych 

drevín). 

Stolica 

Lokalita pokrýva stredný, najvyšší úsek hrebeňa Stolických vrchov v úseku medzi Malým Kohútom, 

Kohútom, Stolicou a Kyprovom. Jej geologické podložie tvoria horniny kryštalického komplexu, a to rula a 

žula s kremennými žilami. Severné časti hrebeňa sú známe výskytom niekoľkých vzácnych spoločenstiev 

rastlín spojených s kremičitanovými sutinami. 

Lokalita (SKUEV0203 Stolica, SKCHVU017 Muránska planina - Stolica) s rozlohou viac ako 2 800 ha bola 

vybraná pre svoj cenný komplex lesných biotopov typických pre bukovo-jedľové až smrekové lesné 

výškové vegetačné pásma. Lesy sú charakteristické dobre zachovaným prírodným druhovým zložením 

stromov. Lokalita Stolica je súčasťou navrhovaných SPA Muránska planina a Stolické vrchy a je známa 

vysokou rozmanitosťou druhov vtákov typických pre karpatský les horských polôh (napr. pôtik kapcavý 

(Aegolius funereus), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), orol skalný (Aquila chrysaetos), kuvičok vrabčí 

(Glaucidium passerinum), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) a tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)). 

Rovnako charakteristická je aj pravidelná prítomnosť významných predátorov slovenskej fauny, ako je vlk 

sivý (Canis lupus), medveď hnedý (Ursus arctos) a rys ostrovid Lynx lynx. Lokalita je tiež súčasťou 

biologického koridoru národného významu národnej siete Územného systému ekologickej stability. 

Niektoré časti lokality v súčasnosti spadajú do nárazníkového pásma Národného parku Muránska planina. 

Obhospodarovanie lesov sa zameriava na posilnenie samoregulačných procesov miestnych smrekových 

lesov oslabených prebiehajúcimi klimatickými zmenami, procesmi okysľovania a nevhodnými opatreniami 

obhospodarovania uplatňovanými v lesoch v minulosti. Obhospodarovanie trávnatých porastov by sa malo 

orientovať na pasenie biotopov, ktoré boli vytvorené v čase kolonizácie pastierov a pretrvávali až 

donedávna. Zníženie tohto typu obhospodarovania spôsobuje postupnú degradáciu biotopov so 

špecifickou faunou a flórou (napr. vyhynutie tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix)). 

Podľa výsledkov monitorovania (ŠOP SR, 2012) je v nepriaznivom stave viac ako 33% biotopov 

(európskeho významu). Po 7 rokoch je podľa posledných trendov vysoká pravdepodobnosť, že toto 

percento nepriaznivého stavu bude výrazne vyššie.
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Tisovský kras 

Tisovský kras (SKUEV0282 Tisovský kras) s rozlohou 1469,370 ha predstavuje západné rozšírenie 

Muránskej planiny s typicky rozvinutou krasovou topografiou. Medzi významné znaky lokality patrí 

vápencová formácia Hradová a krasová depresia Suché doly s výnimočne dobre vyvinutými znakmi 

typického povrchového krasu vrátane krasových dier a ponorov. Lokalitu ohraničujú dve krasové rokliny 

Furmanec a Hlboký jarok podobné údoliam. Okrem toho sa v tejto lokalite vyskytujú xerotermné pastviny s 

teplomilnými druhmi flóry, ako napr. čistec nemecký (Stachys germanica) a hrachor trávolistý (Lathyrus 

nissolia). Tieto pastviny sa čiastočne nachádzajú na skalných útesoch a kameňoch. Oblasť Suché doly 

zahŕňa aj zvyšky spoločenstiev slatín. 

Táto lokalita je známa výskytom množstva druhov a biotopov európskeho významu. Z miestnych druhov 

flóry je určite najdôležitejší paleostenoendemit lykovec muránsky (Daphne arbuscula) , ktorý sa nachádza 

len v krasovej oblasti Tisovec - Muráň pozostávajúcej z Tisovského krasu a susednej Muránskej planiny, 

ďalšej lokality nominovanej na SCI. V lokalite sa nachádza viac ako 30 rôznych jaskýň, z ktorých 3 

predstavujú európske významné podzemné úkryty druhov netopierov uvedené na zozname lokalít 

netopierov podľa Dohody o ochrane populácií európskych netopierov (iniciatíva EUROBATS). Doteraz bolo 

v okolí lokality zaznamenaných 12 rôznych druhov netopierov. Lokalita spadá do hraníc SPA Muránska 

planina a Stolické vrchy, na území ktorých sa nachádza viac ako 70 rôznych druhov vtákov. Lokalita je 

významná pravidelným výskytom chriašteľa poľného (Crex crex). Ďalšie významné druhy vtákov sú 

napríklad včelár lesný (Pernis apivorus), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), bocian čierny (Ciconia nigra) 

a strnádka cia (Emberiza cia). Jednotlivé časti lokality sú pod neustálou ochranou od roku 1953, kedy bola 

vytvorená Prírodná rezervácia Suché doly. V súčasnosti patrí takmer celé územie lokality do 

nárazníkového pásma NP Muránska planina. Lokalita sa skladá z troch rôznych prírodných rezervácií. 

Medzi kľúčové faktory ohrozenia patrí veľmi intenzívna poľnohospodárska výroba a v menšej miere aj 

lesnícke hospodárstvo. Určité časti lokality sú tiež ohrozené sekundárnymi následnými procesmi 

spôsobenými nedostatočnou úrovňou pastvy. 

Toto nevhodné obhospodarovanie spôsobilo, že 41% živočíšnych druhov (EI), 50% druhov rastlín (EI) a 

14,3% biotopov (EI) je v nepriaznivom stave. 

Na zlepšenie tohto trendu je potrebné upraviť obhospodarovanie trávnatých porastov špecifickými 

ochrannými opatreniami, najmä v oblasti výskytu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) . 

Po viac ako 20 rokoch pristúpila Štátna ochrana prírody SR k vypracovaniu odborného návrhu na zonáciu 

NP s cieľom upraviť stav ochrany na žiadosť ochrany prírody 21. Storočie s 50% zóny A, 27% zóny B a 

23% zóny C. 

Kľúčové zainteresované strany - štátna a súkromná správa obhospodarovania lesa, poľnohospodárske 

organizácie, obce, súkromní vlastníci pôdy, miestne mimovládne organizácie. 
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Názov/definícia oblastí projektu: Latorica 
 

Rozloha: 34 898 hektárov 

Status ochrany EÚ: 

SCI 

SKUEV0006 Latorica  

SKUEV0007 Čičarovský les  

SKUEV0012 Bešiansky polder  

SKUEV0019 Tarbucka  

SKUEV0026 Raškovský luh 

 SKUEV0029 Veľký kopec  

SKUEV0030 Horešské lúky  

SKUEV0032 Ladmovské vápence 

 SKUEV0034 Boršiansky les 

 SKUEV0037 Oborínsky les  

SKUEV0038 Oborínske jamy  

SKUEV0236 Bodrog 

 SKUEV0329 Kováčske lúky 

 SKUEV0843 Dolný tok Ondavy 

 SKUEV0844 Dolný tok Laborca  

SKUEV1007 Čičarovský les 

 SKUEV2019 Tarbucka 

 

SPA SKCHVU015 Medzibodrožie 

Iný status ochrany podľa národnej alebo regionálnej legislatívy: 

 

Chránená krajinná oblasť Latorica 

Národná prírodná rezervácia Latorický luh 

Národná prírodná rezervácia Tajba 

Národná prírodná rezervácia Botiansky luh 

Prírodná rezervácia Zatínsky luh 
Prírodná rezervácia Dlhé Tice 

Prírodná rezervácia Krátke Tice 

Prírodná rezervácia Boľské rašelinisko 

Prírodná rezervácia Veľké jazero 
Prírodná rezervácia Biele jazero 
Prírodná rezervácia Poniklecová lúčka 

Prírodná rezervácia Horešské lúky 
Prírodná rezervácia Tarbucka 

Prírodná rezervácia Raškovský luh 

Chránený areál Bešiansky polder 
Chránený areál Boršiansky les 

Chránený areál Oborínske jamy 

Chránený areál Veľký kopec 
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Prekrýva sa tiež s územím medzinárodného významu: 
Ramsarská lokalita Latorica 

Hlavné využitie územia a status vlastníctva oblasti projektu: Využitie a vlastníctvo pôdy oblasti projektu je značne 

diverzifikované, od súkromného a zákonného vlastníctva (prípadne podielové vlastníctvo dvoch alebo viacerých 

vlastníkov) až po štátne vlastníctvo (Slovenský pozemkový fond - väčšinou trávnaté porasty, Slovenský 

vodohospodársky podnik - vodné útvary a ich brehy, Správa štátnych lesov - lesy). 15% pozemkov v oblasti 

projektu je vo vlastníctve štátu, zvyšok je v súkromnom vlastníctve. 

Všeobecný opis oblasti 

Oblasť projektu sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky v Košickom kraji. Územie oblasti projektu 

patrí do intramontánnej nížinnej krajiny mierneho pásma. Ide o teplú rovinnú akumulačnú krajinu. Územie patrí do 

panónskej biogeografickej oblasti. 

Oblasť projektu tvorí veľmi rozmanité územie s výskytom 16 biotopov európskeho významu podľa smernice o 

biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS). 9 z nich je v nepriaznivom - nevyhovujúcom (U1) stave ochrany, napr. 

3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea, 

40A0* Subkontinentálne peri-panónske kroviny, 6120* Suché pieskové vápencové lúky, 6210 Poloprírodné suché 

lúky a krovinaté fácie na vápenatých substrátoch, 6240* Subpanónske travinnobylinné porasty, 6260* Panónske 

travinnobylinné porasty na spraši, 6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi, 6510 Nížinné a podhorské kosné 

lúky, 91G0* Panónske dubovo-hrabové lesy s druhmi Quercus petraea a Carpinus betulus a najvzácnejšími a 

najohrozenejšími sú biotopy v nepriaznivom - zlom (U2) stave ochrany napr.  1340* Vnútrozemské slaniská a 

slané lúky a 91E0* Lužné lesy s jelšou lepkavou Alnus glutinosa a jaseňom štíhlym Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Na území oblasti projektu rastie 8 druhov rastlín európskeho významu podľa smernice o biotopoch, z ktorých 

druhy marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia) a poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) 

sú v nepriaznivom - zlom (U2) stave ochrany a druhy pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum), lindernia 

puzdierkatá (Lindernia procumbens) a poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) sú v nepriaznivom - nevyhovujúcom 

(U1) stave ochrany. 

Väčšina zo 74 rastlinných a živočíšnych druhov európskeho významu sa na území oblasti projektu vyskytuje v 

nepriaznivom stave ochrany. 14 druhov bolo ohlásených podľa článku 17 smernice o biotopoch v nepriaznivom - 

zlom (U2) stave ochrany, napr. marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia), poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla 

pratensis spp hungarica), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), hrúz Kesslerov 

(Gobio kessleri), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetzer), 

čík európsky (Misgurnus fossilis), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan krátkonohý (Rana lessonae), pĺž 

zlatistý (Sabanejewia aurata), syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), blatniak tmavý (Umbra krameri), kolok 

vretenovitý (Zingel streber) a 43 druhov v nepriaznivom - nevyhovujúcom (U1) stave ochrany. Územie SCI 

Latorica predstavuje mozaiku lužných lesov, mokradí, mŕtvych ramien a lužných lúk v alúviu rieky Latorica. 

Unikátne biotopy tejto oblasti poskytujú vhodné životné podmienky pre mnoho vzácnych druhov rastlín a 

živočíchov napr. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrebenačka 

pásavá (Gymnocephalus schraetzer), marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia), čík európsky (Misgurnus fossilis) 

alebo kolok vretenovitý (Zingel streber). Geologické podložie tvoria íly, piesky a štrk. Reliéf je väčšinou nížinný a 

lužný s depresiami a početnými piesočnými dunami. 

Územie SCI Tarbucka by sa malo rozdeliť na dve časti. Prvú časť tvorí andezitový kopec s naviatym pieskom a 

sekundárne xerofilné trávnato-bylinné spoločenstvá s výskytom endemitu východnej panónskej nížiny kosatec 

bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica) a v druhej časti SCI sa nachádza izolované mŕtve rameno rieky 

Bodrog s mokraďovou vegetáciou. Lokalita Tajba má z celoštátneho hľadiska najväčší význam v prípade 

rozmnožovania nášho najvzácnejšieho druhu obojživelníkov korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). Na 

pieskoch Východoslovenskej nížiny rastie vzácny druh rastliny klinček neskorý (Dianthus serotinus) (jediná 
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lokalita s týmto druhom na Slovensku) a poniklec lúčny (Pulsatilla pratensis). 

SCI Bodrog predstavuje rieka Bodrog pretekajúca poľnohospodárskou pôdou. Rieka je ohraničená hrádzami. 

Geologické podložie tvoria prachovce, ílovce a pieskovce. V rieke Bodrog sa nachádza množstvo vzácnych 

druhov rýb, napr. pĺž severný (Cobitis taenia), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), hrebenačka vysoká 

(Gymnocephalus baloni), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetzer), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus 

amarus), kolok veľký (Zingel zingel) a iné významné druhy ako korýtko riečne (Unio crassus) , ktoré boli hlavným 

dôvodom na vyhlásenie tohto územia za Územie európskeho významu.
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Poľana 

Kopa 

Horná Chrapková 

Havranie skaly 

 Spády  

Havranka 

 Veporské skalky 

Zadná Poľana 

Ľubietovský Vepor 

Hrončecký grúň 

Vrchslatina  

Pod Dudášom 

Kalamárka 

Prírodná pamiatka 

Prírodná rezervácia 

Prírodná rezervácia 

Chránený areál 

Chránený areál 

Prírodná rezervácia 

Prírodná pamiatka 

Prírodná pamiatka 

Prírodná rezervácia 

Chránený areál 

Prírodná pamiatka -

Jánošíkova skala 

 

Názov/definícia oblastí projektu: Poľana 
 
Rozloha: 32 315 hektárov 
 
 Status ochrany EÚ: 

SCI 

SKUEV0008 Repiská  

SKUEV0009 Koryto  

SKUEV0045 Kopa 

 SKUEV0046 Javorinka  

SKUEV0248 Močidlianska skala  

SKUEV0249 Hrbatá lúčka  

SKUEV0319 Poľana  

SKUEV0400 Detviansky potok  

SKUEV0694 Vrchslatina  

SKUEV0856 Dolná Zálomská 

 SKUEV0969 Hradné lúky 

 

SPA 

SKCHVU022 Poľana 

 

Iný status ochrany podľa národnej alebo regionálnej legislatívy:  

Chránená krajinná oblasť  

Prírodná rezervácia  

Chránený areál  

Prírodná rezervácia 

 Prírodná pamiatka 

 Prírodná pamiatka 

 Prírodná pamiatka  

Národná prírodná rezervácia 

Národná prírodná rezervácia 

Národná prírodná rezervácia 

Národná prírodná rezervácia 

Prírodná rezervácia  

Prírodná rezervácia  

Prírodná pamiatka 
Národná prírodná pamiatka         Vodopád Bystrého potoka 

Bátovský balvan  

Pri Bútľavke  

Príslopy 

Dolná Zálomská  

Hrochotská Bukovina  

Mačinová  

Melichova skala  

Kamenistý potok 

 Periská 

Meandre Kamenistého potoka  

 

Prekrýva sa tiež s územím medzinárodného významu:  

Biosférická rezervácia Poľana 
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Hlavné využitie územia a status vlastníctva oblasti projektu: Využitie a vlastníctvo pôdy oblasti projektu je značne 

diverzifikované, od súkromného a zákonného vlastníctva (prípadne podielové vlastníctvo dvoch alebo viacerých 

vlastníkov) až po štátne vlastníctvo (Slovenský pozemkový fond - väčšinou trávnaté porasty, Slovenský 

vodohospodársky podnik - vodné útvary a ich brehy, Správa štátnych lesov - lesy). Celkovo je 53 % oblasti 

projektu vo vlastníctve štátu, zvyšok je v súkromnom vlastníctve. 

 
Všeobecný opis oblasti 

Projektová oblasť Poľana sa nachádza v strednej časti Slovenskej republiky. Táto oblasť sa rozprestiera v štyroch 

okresoch. Na severozápade zasahuje do okresu Banská Bystrica, na severovýchode do okresu Brezno. Južnú 

časť tvoria okresy Zvolen na juhozápade a Detva na juhu a juhovýchode. Oblasť pokrýva 18 katastrálnych území. 

Územie Poľany predstavuje najvyššie sopečné pohorie v Západných Karpatoch a najzachovalejšiu treťohornú 

sopku na Slovensku. Geologické podložie Poľany tvoria veporidy vo východnej časti a treťohorné vulkanity v 

strednej a západnej časti Poľany. Sopečnú štruktúru predstavuje striedanie stabilných andezitových príkrovov a 

tokov s vrstvami menej stabilných tufov a tufitov. V dôsledku depresie a erózie vznikla v strednej časti Poľany 

kaldera. Južné časti tvorí typický vidiecky typ osídlenia so zachovanou mozaikou rozsiahle obhospodarovaných 

lúk, pasienkov, starých ovocných sadov a orných polí. 

Rieky Slatina a Hron sú najdôležitejšími vodnými útvarmi v projektovej oblasti Poľana. Menšie vodné útvary ako 

rybník pri Očovej a významnejšie priehlbiny naplnené vodou najmä počas jarnej migrácie vtákov sa nachádzajú 

pri Očovej a Hradnej. 

Poľana patrí do alpínskej biogeografickej oblasti, ale v skutočnosti sa tam nachádzajú druhy charakteristické pre 

panónsku (južná a juhozápadná časť do 800 metrov nad morom), ako aj pre karpatskú zoogeografickú oblasť 

(najmä v strednej, severnej a východnej časti nad 800 metrov nad morom). 

Poľana má veľmi rozmanité územie s výskytom 15 biotopov európskeho významu podľa smernice o biotopoch 

(smernica Rady 92/43/EHS). Väčšina z nich je v nepriaznivom - nevyhovujúcom (U1) stave ochrany, napr. 6210 

Poloprírodné suché lúky a krovinaté fácie na vápenatých substrátoch, 6230* Kvetnaté vysokohorské  a horské 

psicové porasty na silikátovom substráte, 6410 Bezkolencové lúky s porastom Molinia , 6520 Horské kosné lúky, 

7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, 9130  Bukové a jedľové kvetnaté, 9180*  Lipovo-javorové sutinové lesy, 

9410 Horské až alpínske  smrekové acidofilné lesy, 91G0* Panónske dubovo-hrabové lesy (Quercus petraea a 

Carpinus betulus), 91D0* Rašeliniskové lesy. 

Pre túto projektovú oblasť je typická aj veľmi vysoká rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov. Na území 

Poľany bolo zaznamenaných 92 druhov európskeho významu (podľa smernice o biotopoch), štyri z nich sú v 

nepriaznivom - zlom (U2) stave ochrany, napr. ryby boleň dravý (Aspius aspius) a lipeň tymiánový (Thymallus 

thymallus), rastlinné druhy kosáčik (Hamatocaulis vernicosus) a ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum). 

Približne 30 druhov v tejto oblasti je v nepriaznivom - nevyhovujúcom (U1) stave ochrany. Mnohé z týchto druhov 

a biotopov sú spolu s ostatnými chránené v rámci súčasných lokalít NATURA: SKUEV0008 Repiská: 9130, 

bystruška potočná (Carabus variolosus); SKUEV0009 Koryto - 9130, 9180; SKUEV0045 Kopa - 9130, 9180, 

8220, 8150; kunka žltobruchá (Bombina variegata), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx); 

SKUEV0046 Javorinka - 6430, 6510, zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata); SKUEV0248 Močidlianska 

skala - 9130, 9110, 9180, 8220, 6510; kunka žltobruchá (Bombina variegata), fúzač alpský (Rosalia alpina); 

SKUEV0249 Hrbatá lúčka - 9180, 9110, 9130; kunka žltobruchá (Bombina variegata), fúzač alpský (Rosalia 

alpina); KUEV0319 Poľana - 6430, 6510, 8220, 9130, 91G0, 9180, 7140, 9110, 9140, 9410, 6520, 6230, 8150, 

kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), plocháč červený (Cucujus 

cinnaberinus), bystruška potočná (Carabus variolosus), fúzač alpský (Rosalia alpina), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk 

dravý (Canis lupus), netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), medveď 

hnedý (Ursus arctos), fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis), 

zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), kosáčik (Hamatocaulis vernicosus); SKUEV0400 Detviansky potok 

- 9180, 7140, 9130, 6510, 6430, 6410, 8220, 8150, mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá 
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(Bombina variegata), bystruška potočná (Carabus variolosus), SKUEV0694 Vrchslatina - 91D0, mlok karpatský 

(Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), SKUEV0856 Dolná Zálomská - 6520, 6430, 6510, 

7140, zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), SKUEV0969 Hradné lúky - 6410, 6510, 6430, ohniváčik 

veľký (Lycaena dispar), modráčik krvavcový (Phenagris teleius), ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) 

Oblasť Poľana je jednou z troch najdôležitejších oblastí na Slovensku pre hniezdenie druhov strakoš kolesár 

(Lanius minor) a škovránok stromový (Lullula arborea). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie 

druhov  muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), jariabok hôrny (Bonasa 

bonasia), ďateľ čierny (Dryocopus martius), žlna sivá (Picus canus), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), chriašteľ 

poľný (Crex crex), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), včelár lesný (Pernis apivorus), pŕhľaviar čiernohlavý 

(Saxicola torquata), prepelica poľná (Coturnix coturnix) (druhy vtákov podľa smernice o vtákoch). 

Oblasť SCI Hradné luky je dôležitým územím posledných zvyškov zachovaných lúk Molinia s výnimočnou 

rozmanitosťou mnohých vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov napr. ohniváčik veľký (Lycaena 

dispar), modráčik krvavcový (Maculinea teleius) a ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) (jediná lokalita 

na Slovensku). Ide o rozsiahlo využívané kosné lúky, vŕbové kríky a lužné jelšové lesy. 

 



Strana 72 z 288 

 

LIFE Integrated Projects 2019 - B2b 
 

MAPY 
Projektových 

území  

 

Rašeliniská 
severnej 

a strednej časti 
Slovenska 
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Záhorie



 

Muránska planina
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Latorica 
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MAPA projektových území  
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Integrované projekty LIFE 2019 - B2c 

 
OPIS STRATÉGIE NA IMPLEMENTÁCIU CELKOVÉHO 

PLÁNU 

Prioritný akčný rámec (PAF) na roky 2021 - 2027 je veľmi zložitá implementácia dokumentu, 

ktorá sa má financovať z viacerých zdrojov. Medzi tieto zdroje patria najmä poľnohospodárske 

fondy súvisiace so Spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), ako aj štrukturálne fondy 

predovšetkým z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Medzi ďalšie príslušné 

finančné nástroje patria programy Interreg (bilaterálne a multilaterálne), nórske a švajčiarske 

fondy, prostriedky zo štátneho rozpočtu a z Environmentálneho fondu a v neposlednom rade 

investície prostredníctvom tradičných projektov LIFE realizovaných na Slovensku. 

Tento integrovaný projekt LIFE je zameraný predovšetkým na prioritné biotopy a druhy, ktoré 

majú nepriaznivý stav ochrany. Osobitná pozornosť sa venuje nielen osvedčeným postupom 

súvisiacim s manažmentom týchto biotopov a druhov, ale aj implementácii vybraných 

demonštračných aktivít, ktoré testujú koncepcie a prístupy manažmentu, ktoré na Slovensku 

nie sú bežné. Ide napríklad o koncepciu fungujúcich manažmentových stredísk, agrolesnícke 

systémy a integrované plány riadenia. 

Opakovaný manažment nelesných biotopov je väčšinou financovaný z 1. a 2. piliera dotačnej 

podpory SPP, ktorú je možné teoreticky použiť pre všetky biotopy trávnatých porastov Natura 

2000. Realita však ukazuje, že poľnohospodári nemajú záujem o obhospodarovanie týchto 

biotopov, pretože z agronomického hľadiska sú považované za okrajové. Preto sa musí 

uplatniť alternatívny spôsob zabezpečenia pravidelného manažmentu týchto biotopov. 

Existujúci Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje určitý dočasný opakovaný 

manažment na obnovu populácií biotopov a druhov. Projekty v rámci tohto programu však 

bývajú skôr krátkodobé, a preto tento finančný zdroj predstavuje nerealizovateľný alternatívny 

zdroj SPP. Z tohto dôvodu sa v rámci projektu navrhuje testovanie koncepcie manažmentových 

stredísk. Ak sa táto koncepcia preukáže ako uskutočniteľná, mohlo by sa v budúcnosti 

zriaďovanie a prevádzkovanie ďalších stredísk financovať z národných zdrojov. Zabezpečil by 

sa tak systematický manažment nelesných biotopov sústavy Natura 2000 v rámci relevantného 

dosahu týchto stredísk. 

Na Slovensku boli v minulosti rozšírené agrolesnícke systémy. Bežná bola pastva domácich 

zvierat v lesoch, ale aj pastviny so solitérnymi stromami a kríkmi. Zmena nastala v časoch 

kolektivizácie, keď väčšina tradičných agrolesníckych systémov zmizla. Pusté trávnaté porasty 

prešli rozsiahlou prírodnou zmenou a dnes je asi 350 000 ha bývalých trávnatých porastov 

porastených stromami a kríkmi, a teda sú vylúčené z poľnohospodárskeho využívania. S 

cieľom zvrátiť tento trend sa v rámci projektu navrhuje testovanie agrolesníckych systémov. 

Tento návrh tiež dopĺňa návrh na implementáciu agrolesníckych systémov v rámci Programu 

rozvoja vidieka (PRV). PRV by mal byť hlavným zdrojom financovania implementácie 

agrolesníckych opatrení, jeho kapacity však neboli v minulom ani súčasnom finančnom období 

plne využité. Aj keď odvetvie lesného hospodárstva prejavuje záujem o agrolesnícke systémy, 

chýbajú argumenty, ktoré by viedli k zlepšeniu podmienok a požiadaviek PRV v prospech 

implementácie agrolesníckeho systému. Z toho dôvodu zostávajú konkrétne kapacity PRV 

nevyužité. 

Príprava plánov riadenia lokalít Natura 2000 je väčšinou financovaná z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia alebo z národných zdrojov. Tieto plány riadenia sú podrobne 

prerokované s vlastníkmi pôdy a inými príslušnými zainteresovanými stranami a ich obsah je 

upravený tak, aby odrážal ich požiadavky. Existujú však aj ďalšie dokumenty a plány 
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vypracované inými sektormi, ako napríklad lesníctvo alebo vodné hospodárstvo, ktoré sa 

zaoberajú aj lokalitami Natura 2000. Tieto musia byť vypracované podľa požiadaviek ďalších 

príslušných právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, čo určuje napr. 

využívanie prírodných a poloprírodných biotopov v sústave Natura 2000 bez dostatočnej 

harmonizácie. Z tohto dôvodu vychádza návrh na testovanie prípravy integrovaných plánov 

riadenia, ktoré by mohli harmonizovať rôzne plány riadenia a navrhnúť jasné pravidlá pre 

každodennú prevádzku v rámci lokalít Natura 2000. Aj keď sa takáto myšlienka na Slovensku 

nikdy neimplementovala, má veľmi vysoký potenciál na zlepšenie procesu plánovania riadenia 

pre lokality Natura 2000. 

Okrem vyššie uvedených demonštračných aktivít je cieľom tohto projektu tiež vyplniť medzery 

v implementácii PAF, ktoré nie sú pokryté z iných fondov. Súvisia so zlepšením efektívnosti 

sústavy Natura 2000 alebo s hodnotením ekosystémových služieb. Obidve aktivity majú 

zásadný význam na zvýšenie efektívnosti implementácie sústavy Natura 2000 na Slovensku a 

tiež majú potenciál odôvodniť potrebu implementácie ochranných aktivít širšej verejnosti 

(ekosystémové služby), ako aj hospodárskym a finančným sektorom v budúcnosti. Príroda, 

biodiverzita, ekosystémy a ekosystémové služby sa budú musieť chápať ako povinnosť na 

dlhodobý ekonomický, environmentálny a sociálny rozvoj a mali by byť základom správneho a 

udržateľného využívania prírodných zdrojov na Slovensku. 

Všetky uvedené aktivity pragmaticky súvisia s vybranými prioritnými biotopmi a druhmi, ktoré 

sú hodnotené ako v najhoršom stave ochrany a sú zamerané na oblasti s najvyšším 

potenciálom na zlepšenie (napr. biotopy rašelinísk). 

Partnerstvo projektu zahŕňa národnú agentúru ochranu prírody (Štátna ochrana prírody 

Slovenskej republiky), ktorá nesie zodpovednosť za implementáciu sústavy Natura 2000, ako 

aj národnú inštitúciu zodpovednú za vodné hospodárstvo (Slovenský vodohospodársky 

podnik). Okrem toho sú zapojené dve mimovládne organizácie ochrany prírody (WWF, 

DAPHNE), aby využili svoje odborné kapacity. Zapojenie týchto mimovládnych organizácií má 

navyše potenciál vytvoriť spojenie medzi MŽP a ŠOPSR na jednej strane a zainteresovanými 

stranami na druhej strane. Aj keď Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky nie je partnerom projektu, jeho rezortný výskumný ústav Národné lesnícke centrum je 

zapojený ako pridružený príjemca a očakáva sa, že prinesie cenné odborné znalosti týkajúce 

sa agrolesníckych systémov. Plánuje sa množstvo odborných školení a informačných kampaní 

na posilnenie komplementarity najmä so Spoločnou poľnohospodárskou politikou (napr. 

školenia pre poľnohospodárov, pre zamestnancov platobných agentúr, ako sú inšpektori a 

poradcovia v teréne atď.). MPRV je vnímané ako najdôležitejšia zainteresovaná strana a 

predpokladá sa jeho aktívne zapojenie do implementácie projektu. V neposlednom rade je 

zapojená Univerzita Komenského ako dôležitý akademický partner zodpovedný za 

monitorovanie biodiverzity. 

Hoci za implementáciu PAF sú zodpovedné predovšetkým MŽP a ŠOPSR, dokument obsahuje 

aj opatrenia, ktoré majú implementovať iné sektory. Z toho dôvodu sa plánuje výrazné zvýšenie 

kapacity pracovníkov ŠOPSR a MŽP na komunikáciu so zainteresovanými stranami a 

poskytovanie spoľahlivých poradenských služieb pre zainteresované strany (aj na miestnej 

úrovni). Projekt je navrhnutý v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou a očakáva 

sa, že významne zvýši efektívnosť implementácie štrukturálnych fondov vyplnením medzier, 

ktoré stále existujú a ktoré nie sú dostatočne pokryté žiadnym z uvedených finančných zdrojov. 
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Integrované projekty LIFE 2019 - B3 

PRIDANÁ HODNOTA EÚ PRE PROJEKT A JEJ OPATRENIA 

Rozsah a kvalita prínosu pre ciele LIFE 

Základným cieľom tohto Integrovaného projektu LIFE pre prírodu je dosiahnuť Cieľ 1 stratégie 

EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smernice EÚ 92/43/EHS o biotopoch (HD) a 

smernice 2009/14/ES o vtákoch (BD) s ohľadom na prínos k zlepšeniu stavu ochrany 

niektorých špecifických a prioritných druhov a typov biotopov. Tento cieľ sa má dosiahnuť 

predovšetkým správnou implementáciou PAF podľa článku 8 smernice o biotopoch, čo môže 

zahŕňať aj širšie aktivity v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej prepojenosti a 

súdržnosti sústavy Natura 2000 v širšom kontexte chránených území, krajiny a cezhraničnom 

kontexte. 

Ďalej existuje niekoľko podporných dokumentov, ktoré prispievajú k efektívnej 

implementácii PAF na národnej úrovni. Po prvé, Zelenšie Slovensko - Stratégia 

environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 predstavuje ciele, ktoré prispievajú 

k prioritným cieľom PAF, ako je predchádzanie a zmierňovanie klimatických dopadov ochranou 

ekosystémov a ich služieb, zadržiavanie vody v krajine, zabezpečenie účinnej ochrany ťažby 

dreva prostredníctvom udržateľného obhospodarovania pôdy, hodnotenia a udržateľného 

využívania ekosystémových služieb, rozvoja zelenej infraštruktúry, zastavenia straty 

biodiverzity, environmentálneho vzdelávania a mnohých ďalších. 

Po druhé, ciele Koncepcie ochrany prírody a krajiny (ktoré sú ešte v procese prípravy) 

sú tiež v súlade s implementáciou PAF. Tento dokument predstavuje ciele ako spolupráca so 

zainteresovanými stranami a verejnosťou, transparentnosť procesu definovania CHÚ atď. 

Po tretie, Národná stratégia a Akčný plán na ochranu biodiverzity do roku 2020 (ktoré sa budú 

aktualizovať do roku 2030 podľa globálneho rámca pre biodiverzitu a stratégie EÚ v oblasti 

biodiverzity). Táto stratégia a akčný plán sa vzťahuje na 167 opatrení a aktivít spojených nielen 

s implementáciou PAF, ale aj so širším prihliadnutím na ciele a zámery biodiverzity. 

A nakoniec, Národná stratégia adaptácie na zmenu klímy na Slovensku (aktualizovaná v roku 

2018), ktorá je národnou adaptáciou stratégie EÚ a prispieva tiež k dosahovaniu cieľov PAF, 

ako aj ďalších národných, európskych a globálnych cieľov, v ktorých príroda a biodiverzita, ako 

aj ekosystémové služby zohrávajú rozhodujúcu úlohu. 

Projekt IP LIFE predstavuje opatrenia, ktoré sú v súlade so všetkými opatreniami PAF pre 

Slovensko naplánovanými na roky 2021-2027. 

Opatrenie PAF 1 „Horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou 

Natura 2000“ sa odráža v niekoľkých opatreniach projektu: Opatrenie A.1 je zamerané na 

vypracovanie základných štúdií a štúdií uskutočniteľnosti na identifikáciu ochranných opatrení v 

sústave Natura 2000, opatrenie A.2 sa zaoberá vypracovaním plánov integrovaného riadenia a 

viacerými opatreniami sa zavádzajú komunikačné aktivity smerom k príslušným 

zainteresovaným stranám (A.3, A.5, E.1, E.4). Monitorovaním biotopov a druhov Natura 2000 

sa zaoberá opatrenie C.2. Opatrenie C.3 by malo vyplniť medzery vo vedomostiach a dopade 

zmeny klímy na sústavu Natura 2000. 

Opatrenie PAF 2a „Opatrenia na zachovanie a obnovu biotopov a druhov v lokalitách sústavy 

Natura 2000“ riešia opatrenia C.1 a C.5, ktorými sa zavádzajú konkrétne ochranné opatrenia 

zamerané na biotopy a druhy Natura 2000. Obidve opatrenia sa majú realizovať aj mimo 

sústavy Natura 2000 s cieľom posilniť zelenú infraštruktúru a zlepšiť súdržnosť sústavy Natura 
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2000. Okrem toho sa plánuje osobitné opatrenie C.4 na zlepšenie prepojenosti sústavy Natura 

2000 v širšom slovenskom, ale aj medzinárodnom kontexte. 

Všetky tri opatrenia (C.1, C.4, C.5) prispievajú k zavedeniu opatrenia PAF 2b „Dodatočné 

opatrenia na zlepšenie zelenej infraštruktúry (nad rámec sústavy Natura 2000)“, ktoré zlepšuje 

súdržnosť sústavy Natura 2000 v širšom slovenskom, ale aj medzinárodnom kontexte. 

Opatreniami C.1 a C.5 sa súčasne zavádzajú opatrenia týkajúce sa ochrany druhov, ktoré 

priamo nesúvisia s biotopmi uvedenými v opatreniach 2a a 2b. (napr. opatrenie PAF 3 „Ďalšie 

opatrenia zamerané na druhy nesúvisiace s konkrétnymi ekosystémami a biotopmi“) 

Projekt IP LIFE by mal prispieť k dokončeniu sústavy Natura 2000 na Slovensku, 

stanoveniu priorít a implementácii manažmentových opatrení (na základe PAF) a následne ku 

konkrétnym opatreniam súvisiacim s ochranou, manažmentom a rehabilitáciou lokalít Natura 

2000 a ich širšieho životného prostredia. 

Zelená infraštruktúra ako nástroj prepojenia medzi chránenými územiami je tiež 

prioritnou potrebou Slovenska, pretože je potrebné riešiť problémy nad rámec sústavy Natura 

2000, a to aj v širšom kontexte krajiny a cezhraničnom kontexte, ak je to potrebné na 

dosiahnutie priaznivého stavu ochrany biotopov a druhov. Tento projekt obsahuje prípadové 

štúdie, ktoré odrážajú nedávno diskutované témy straty biodiverzity, ako je ochrana 

opeľovačov na Slovensku, hodnotenie súčasného stavu a prínos sústavy Natura 2000 k 

zabezpečeniu regulátorov ES (opelenie) a opatrenia potrebné na zabezpečenie dobrého stavu 

opeľovačov (10-ročný horizont). Ochrana opeľovačov a vysvetlenie ES v súvislosti s 

opeľovaním sa majú tiež použiť ako jeden z hlavných nástrojov na zvyšovanie povedomia a 

komunikáciu. 

Rozsah a kvalita mobilizácie ďalších fondov 

Na implementáciu PAF sa využívajú dva hlavné doplnkové fondy: Operačný program Kvalita 

životného prostredia (OPKŽP) a Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), najmä s jej 

Programom rozvoja vidieka (PRV). 

OPKŽP na roky 2014 - 2020 obsahuje niekoľko opatrení zameraných na ochranu prírody, ktoré 

sú uvedené v prioritnej osi 1, investičnej priorite 3 (sú uvedené aj vo finančnej tabuľke pre 

doplnkové fondy). Opatrenia sa týkajú ochranných aktivít v rámci sústavy Natura 2000 aj mimo 

nej, širšieho manažmentu chránených území, ako aj budovania zelenej infraštruktúry, 

monitorovania druhov a biotopov sústavy Natura 2000 a osvetových aktivít zameraných najmä 

na užívateľov a vlastníkov pôdy, ale aj na širokú verejnosť. Aj keď sa implementácia programu 

skončí v decembri 2023, očakávame jeho výrazný prínos k implementácii PAF na roky 2021-

2027, pretože na posledné 4 roky implementácie programu sú plánované hlavné aktivity 

ochrany prírody. 

Neočakáva sa, že dôjde k prekrytiu medzi operačným programom a naším projektom (IP LIFE 

by mal skôr vyplniť medzery v programe a projektoch OPKŽP). V rámci operačného programu 

je oprávnenosť žiadateľov pomerne obmedzená (verejné orgány ochrany prírody, užívatelia a 

vlastníci pôdy sú oprávnení na praktické projekty, mimovládne organizácie sú oprávnené iba 

na projekty na zvyšovanie povedomia) a projekty nie je možné realizovať v širšom partnerstve, 

ako skôr pre 1 - 2 orgány. V tomto projekte by sme chceli otestovať a predstaviť iný prístup 

založený na integrovanom plánovaní riadenia, ktorý zosúladí potreby rôznych sektorov. 

Konkrétne ochranné aktivity sa budú realizovať v širšom partnerstve aj za pomoci širšej 

skupiny odborníkov a zainteresovaných strán. Ak by sa tento prístup vyhodnotil ako 

uskutočniteľný, dalo by sa o ňom uvažovať pri návrhu budúcich štrukturálnych fondov (po roku 

2027). 

Okrem toho by sme tiež chceli otestovať koncepciu manažmentových stredísk ako nástroja na 
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systematický manažment nelesných biotopov (t. j. rašelinísk). SPP/PRV a OPKŽP umožňujú 

financovanie obnovy a opakovaných aktivít na nelesných biotopoch v prípade, že ich realizujú 

priamo užívatelia a vlastníci pôdy. Z dôvodu vysokých nákladov a prísnych podmienok je však 

ich záujem zaviesť takéto opatrenia veľmi nízky. Alternatívnym spôsobom zabezpečenia 

pravidelnej starostlivosti o nelesné biotopy by mohli byť navrhované manažmentové strediská 

prevádzkované Štátnou ochranou prírody SR. Zriadenie takýchto stredísk nepredstavuje 

oprávnené náklady v existujúcom OPKŽP. Chceli by sme to otestovať a ak to bude 

uskutočniteľné, mohlo by sa to replikovať v iných regiónoch Slovenska so zameraním aj na iné 

typy nelesných biotopov. V budúcnosti by sa mohli financovať zo štrukturálnych fondov alebo 

iných fondov. 

Okrem toho môžu aktivity na šírenie a komunikovanie nášho projektu LIFE slúžiť ako 

katalyzátor záujmu užívateľov a vlastníkov pôdy o implementáciu projektov z OPKŽP. 

Druhým kľúčovým doplnkovým fondom je Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) 

prostredníctvom jej priamych platieb, najmä však prostredníctvom opatrení Plánu rozvoja 

vidieka na roky 2014 - 2020. Aktuálny PRV je v poslednom roku implementácie; aj keď sa 

predpokladá predĺženie do roku 2021/2022 z dôvodu oneskorenia celkového návrhu novej 

poľnohospodárskej politiky EÚ (po roku 2020). PRV bude preto náš projekt dopĺňať iba 

okrajovo v prvom roku jeho implementácie. Očakáva sa, že od roku 2022 bude PRV nahradený 

Strategickým plánom SPP, ktorý by mal obsahovať tak piliere, ako aj opatrenia zamerané na 

biodiverzitu, jeho príprava je však vo veľmi predbežnej fáze a financovanie ešte nie je 

dohodnuté. 

Súčasný PRV nepochybne ponúka značné prostriedky najmä na opakovaný manažment 

trávnatých biotopov a na ochranné aktivity zamerané na vybrané druhy. Na Slovensku sa 

implementuje schéma pravidelného manažmentu poloprírodných a prírodných trávnatých 

porastov na 134 806 ha, schéma na ochranu dropa veľkého (Otis tarda) na 1787 ha a schéme 

pre sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na 410 ha. Okrem toho sa poskytujú platby za 

poľnohospodársku pôdu v rámci sústavy Natura 2000, aj keď iba vo veľmi obmedzených 

oblastiach s najvyšším stupňom ochrany existujúcich SAC. 

Na lesnej pôde sú 2 typy opatrení PRV, ktoré majú priamy pozitívny vplyv na ciele PAF: platby 

sústavy Natura 2000 za pasívne obhospodarovanie lesov a platby za lesnícko-environmentálne 

schémy na podporu prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Obidve opatrenia je možné 

zaviesť iba v obmedzenej oblasti a s obmedzenými finančnými prostriedkami. 

Prevažná časť finančných zdrojov na lesnícke opatrenia sa vynakladá na jednorazové 

opatrenia, ako je rekonštrukcia lesa po vetrolamoch, transformácia monokultúr na 

diverzifikované lesy alebo výstavba lesných ciest. Tieto majú veľmi často kontroverzný alebo 

pochybný vplyv na ciele ochrany a nemôžu sa považovať za doplnkové aktivity k tomuto 

projektu. Poľnohospodárske zdroje vo všeobecnosti pokrývajú väčšinou opakovaný 

manažment, čo je len mierne zahrnuté v našom projekte v opatrení C.5, manažment rašelinísk. 

Aj keď je podpora ich pravidelného manažmentu možná zo zdrojov PRV, záujem 

poľnohospodárov je veľmi nízky a kvalita starostlivosti je väčšinou neprijateľná. Z tohto dôvodu 

je potrebné otestovať vyššie uvedenú koncepciu manažmentových stredísk v rámci 

štandardnej štruktúry Štátnej ochrany prírody SR. Opakovaný manažment sa bude realizovať 

až počas projektu LIFE, potom bude pokračovať pravidelný manažment z národných zdrojov. 

Väčšina našich projektových aktivít sa nebude opakovať ani prekrývať, takže vzájomné 

dopĺňanie by bolo zjavné. Obnova sa bude realizovať zo zdrojov LIFE a následný manažment 

sa bude realizovať zo zdrojov Strategického plánu SPP. Navrhuje sa testovanie a 
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demonštrácia implementácie agrolesníckych opatrení. Pravdepodobne budú zahrnuté do 

Strategického plánu SPP, podrobnosti však stále nie sú jasné. Ich testovanie v rámci tohto 

projektu LIFE 

by mohlo slúžiť na preukázanie ich uskutočniteľnosti. 

Okrem OPKŽP a SPP/PRV bolo možné identifikovať aj niektoré ďalšie menšie doplnkové 

zdroje. Ide o projekty INTERREG (bilaterálne aj multilaterálne). Sú rozhodujúce pre vytvorenie 

eko-koridorov spájajúcich lokality NATURA 2000. Ďalšími relevantnými zdrojmi by mohli byť 

projekty z nórskeho alebo švajčiarskeho finančného mechanizmu, ktoré tiež realizujú rôzne 

projekty na ochranu, no zatiaľ neboli špecifikované. 

Kvalita viacúčelového mechanizmu, synergií a integrácie 

Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy sú ďalšou z kľúčových strategických 

priorít PAF, a teda aj dôležitým cieľom tohto IP LIFE 2019. Cieľom projektu je posúdiť možný 

vplyv zmeny klímy na chránené biotopy a druhy, navrhnúť adaptačné opatrenia a stanoviť 

priority ochrany v súvislosti so zmenou klímy. Tým sa zdôrazní význam a úloha sústavy Natura 

2000 (tvoriacej základ všetkých CHÚ na Slovensku) pri poskytovaní ekosystémových služieb 

(ES) v kontexte adaptácie na zmenu klímy. Koncepcia ES bude podrobne popísaná, najmä vo 

vzťahu k opeľovačom, keďže ide o prezentovanie ES pre zainteresované strany a širokú 

verejnosť a prostredníctvom opelenia je ES najjednoduchším spôsobom, ako na to v rámci 

tejto koncepcie. 

Rašeliniská a mokrade sú dôležitými zásobárňami uhlíka. Aktivity v tomto projekte, ako 

napríklad zlepšenie vodného režimu rašelinísk a ich pravidelný manažment, prispievajú k ich 

schopnosti absorbovať uhlík a zmierňovať zmenu klímy. 

Plánovaná obnova mokradí a obnova bočného prepojenia riek tiež významne prispejú k cieľom 

rámcovej smernice o vode (WFD) a smernice o povodniach a môžu byť príkladom toho, ako je 

možné zlepšiť biodiverzitu aj dobrý stav riek. Projekt sa tiež veľmi významne prekrýva s 

lesníckou a poľnohospodárskou politikou. Významné oblasti lesov na Slovensku sú zahrnuté v 

sústave Natura 2000, preto je naliehavo potrebné nájsť optimálny spôsob udržateľného a 

prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Integrované plány riadenia by mohli byť dôležitým 

nástrojom na spustenie celého procesu. 

Je možné predpokladať, že tento projekt prispeje k integrácii cieľov ochrany biodiverzity do 

uplatnenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na Slovensku. Chceli by sme otestovať 

a predstaviť nové opatrenia (napr. agrolesníctvo), ale plánujeme tiež zorganizovať významné 

aktivity zamerané na budovanie kapacít pre odborníkov z poľnohospodárskeho sektoru. Môžu 

prispieť k lepšej a odbornejšej implementácii opatrení SPP zameraných na ochranu prírody, 

biodiverzity a krajiny. 

Opakovateľnosť a prenosnosť 

Opakovateľnosť a prenos poznatkov získaných v tomto projekte sú samotnými piliermi 

projektu. Plánujeme testovať a demonštrovať niekoľko nových prístupov k manažmentu 

chránených lokalít a biotopov (implementácia integrovaných plánov riadenia, pravidelná 

starostlivosť o nelesné biotopy prostredníctvom manažmentových stredísk), ako aj niektoré 

nové techniky, ktoré sa zatiaľ v krajine príliš nevyužívajú (napr. agrolesnícke opatrenia). Nové 

prístupy a opatrenia budú dôkladne monitorované (najmä opatrenia D.1 a D.2). Súčasťou 

monitoringu bude nielen štandardné biologické a sociálno-ekonomické monitorovanie, ale aj 

metódy na hodnotenie ekonomickej a technickej efektívnosti použitých metód. 
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Skúsenosti z projektu a výstupy z monitorovania budú široko prezentované a komunikované 

prostredníctvom rôznych aktivít (workshopy, konferencie, školenia, webové prezentácie a 

vedecké práce) v rámci E-aktivít projektu. Prenos poznatkov bude väčšinou zameraný na rôzne 

skupiny odborníkov (ochranári zo štátneho i mimovládneho sektora, lesníci, poľnohospodári, 

vedci, pracovníci z rôznych sektorov vrátane sektora lesného hospodárstva, 

poľnohospodárstva a využívania pôdy). Očakáva sa, že masívny prenos poznatkov prispeje k 

rýchlejšej implementácii nových prístupov, ktoré predstavujú nový a efektívny prístup k ochrane 

prírody. 

Ďalej sa očakáva, že skúsenosti z tohto projektu by sa mohli všeobecne zopakovať v celej 

krajine. Prístup integrovaného manažmentu je možné uplatniť aspoň vo všetkých lokalitách 

sústavy Natura 2000 a manažmentové strediská by sa mohli zriadiť aj v iných regiónoch 

Slovenska. Vzhľadom na zapojenie rôznych zainteresovaných strán do aktivít šírenia a 

komunikácie sa očakáva, že nové prístupy by sa mohli zahrnúť aj do nových programových 

dokumentov (najmä štrukturálnych fondov a politiky rozvoja vidieka). 

Nadnárodný charakter, zelené obstarávanie, využívanie výsledkov výskumu: 

Projekt nemá nadnárodný charakter (možný iba prostredníctvom aspektu prepojenosti v 

niektorých regiónoch Slovenska). 

Predpokladáme, že zelené obstarávanie bude neoddeliteľnou súčasťou aktivít projektu. Nielen 

verejné obstarávanie, ale aj bežný nákup spotrebného materiálu v rámci projektu v maximálnej 

možnej miere zohľadnia environmentálne aspekty (emisie CO2, minimalizácia odpadu, 

minimálny negatívny vplyv na životné prostredie). Osobitná pozornosť sa bude venovať nákupu 

vybavenia, pri ktorom sa bude ekologický výkon uvádzať medzi najdôležitejšími kritériami. 

Ekologické verejné obstarávanie sa bude organizovať pomocou oficiálnej príručky GPP 

vydanej Európskou komisiou 

(https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf). 

Pri aktivitách projektu sa zohľadnia skúsenosti z predchádzajúcich projektov financovaných 

EÚ, konkrétne z projektu ALTERFOR v rámci programu Horizont 2020, ktorý vypracúva 

alternatívne modely európskeho lesného hospodárstva.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
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Integrované projekty LIFE 2019 - B4 

OSVEDČENÉ POSTUPY / INOVÁCIE / DEMONSTRAČNÝ CHARAKTER PROJEKTU 

OSVEDČENÉ POSTUPY: 

Väčšina opatrení projektu je založená na osvedčených postupoch, ktoré sa rozsiahlo používajú 

v ochranárskej praxi v strednej Európe. Zahŕňajú napríklad opätovné zavedenie opakovaného 

manažmentu (kosenia) na biotopoch rašelinísk, odstraňovanie stromov a kríkov zo zarastených 

nelesných biotopov, obnovenie bočného prepojenia vodných útvarov atď. Plánované opatrenia 

rešpektujú rôzne usmernenia na obnovu a manažment biotopov a druhov, napr. modely 

manažmentu biotopov trávnych porastov vypracované partnerom projektu DAPHNE - Inštitút 

aplikovanej ekológie v roku 2011. 

Podrobnosti o osvedčených metódach použitých v projekte budú poskytnuté v prvej fáze 

projektu, keď budú vypracované potrebné technické štúdie na definovanie podrobností 

navrhovaných konkrétnych ochranných opatrení. Štúdie sa budú pripravovať v úzkej spolupráci 

s vedeckou komunitou, aby sa zabezpečilo uplatňovanie najnovších techník. 

DEMONŠTRÁCIA: 

Z technického hľadiska je možné takmer všetky opatrenia projektu hodnotiť ako osvedčené 

postupy, pretože sa v nich uplatňujú obvyklé opatrenia a techniky, ktoré sa v regióne strednej 

Európy bežne používajú. Kontext pre uplatnenie týchto metód sa však môže považovať za 

špecifický a má demonštračný charakter v niekoľkých prípadoch: 

1) Integrované manažmentové plánovanie 

Súčasnú prax v manažmentovom plánovaní chránených území na Slovensku predstavujú 

veľmi fragmentované manažmentové plány, pri ktorých má každá zainteresovaná strana svoj 

vlastný plán (ochrana prírody, lesníctvo, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, cestovný 

ruch atď.). Plány sú harmonizované iba okrajovo a veľmi často obsahujú protichodné opatrenia. 

Plány vypracované orgánmi na ochranu sa konzultujú s rôznymi zainteresovanými stranami. 

Získanie ich súhlasu sa výslovne nevyžaduje; plány však zvyčajne nie sú schválené, kým sa 

nedosiahne dohoda aspoň s kľúčovými zainteresovanými stranami. Ak sa nedosiahne 

konsenzus, plány sa na dlhé obdobie zablokujú. Takáto prax má veľmi negatívny vplyv na 

manažment mnohých lokalít sústavy Natura 2000, pretože v nej chýba systematický 

manažment lokalít z dôvodu absencie manažmentového plánu. 

Preto v tomto projekte plánujeme otestovať a demonštrovať alternatívny prístup, pri ktorom sa 

vo vybraných demonštračných oblastiach vypracujú integrované manažmentové plány 

(opatrenie A.2). Budú integrovať prinajmenšom plány hlavných zainteresovaných strán lokality 

(najmä lesného a vodného hospodárstva) s plánom orgánov ochrany prírody. Plány sa 

vypracujú na základe participatívneho prístupu s rozsiahlym zapojením príslušných 

zainteresovaných strán. Ak sa prístup bude považovať za uskutočniteľný, integrované 

manažmentové plánovanie by sa mohlo použiť v celej krajine. 

2) Koncepcia manažmentových stredísk 

Opakovaný manažment nelesných biotopov sústavy Natura 2000 na Slovensku je väčšinou 

financovaný z finančných zdrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), najmä z 

Programu rozvoja vidieka, ktorý zahŕňa agroenvironmentálne schémy a platby ANC. Takýto 

návrh je relevantný v prípade biotopov, ktoré poľnohospodársky využívajú a spravujú 

poľnohospodári. Agroenvironmentálny program je pomerne dobre nastavený a platby môžu v 

mnohých prípadoch poskytnúť dostatočné stimuly. Niektoré biotopy sú však z 

poľnohospodárskeho hľadiska okrajové (napr. slatiny alebo suché trávne porasty), a preto ich 
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poľnohospodári obhospodarujú iba zriedka a sú väčšinou opustené. Štátna ochrana prírody SR 

sa usiluje o zorganizovanie pravidelného obhospodarovania týchto biotopov, avšak iba malá 

oblasť je skutočne pravidelne obhospodarovaná z dôvodu nedostatku technických a finančných 

kapacít. Pravidlá štrukturálnych fondov okrem toho zvyčajne neumožňujú nákup vybavenia, 

preto sa opatrenia na manažment a obnovu často zadávajú externe s možnými negatívnymi 

dopadmi na kvalitu práce. Chceli by sme otestovať a demonštrovať myšlienku regionálnych 

manažmentových stredísk, ktoré by boli zodpovedné za manažment nelesných biotopov v 

konkrétnom regióne krajiny (opatrenie C.5). Strediská by spravovala Štátna ochrana prírody 

SR, ktorá by mala kapacity na systematický a pravidelne sa opakujúci manažment chránených 

nelesných biotopov. Túto koncepciu otestujeme v regióne Orava na severnom Slovensku, kde 

je vysoká koncentrácia biotopov rašelinísk, ktoré si vyžadujú pravidelný manažment. Ak počas 

projektu preukážeme uskutočniteľnosť tejto koncepcie, mohla by sa rozsiahlejšie uplatniť v 

iných regiónoch Slovenska. 

3) Agrolesníctvo 

Agrolesnícke systémy sa na Slovensku rozsiahlo využívali až do druhej svetovej vojny. Vtedy 

bolo bežné pásť domáce zvieratá v lesoch a využívať veľké plochy pasienkov s rozptýlenými 

stromami a kríkmi. Kolektivizácia poľnohospodárskej pôdy z 50. rokov a zákaz pasenia v 

lesoch viedli k veľkému úpadku agrolesníckych systémov, ktoré sa tak stali veľmi zriedkavými. 

Ich potenciál na Slovensku je však mimoriadne veľký, pretože sa tu nachádza asi 350 000 ha 

trávnatých porastov prerastených stromami a kríkmi. Mnohé z nich by bolo možné obnoviť na 

chránených biotopoch sústavy Natura 2000, ale poľnohospodári majú iba obmedzené zdroje 

na odstraňovanie stromov a kríkov a pravidlá dotácií neumožňujú vyššie pokrytie stromov a 

kríkov v rámci produkčných blokov. Nový strategický plán SPP pre Slovensko na roky 2021 - 

2027 predpokladá, že sa vynaložia určité peniaze na podporu agrolesníckych systémov, no 

skutočné uplatňovanie schémy je stále nejasné. Preto by sme chceli demonštrovať a otestovať 

príklady agrolesníctva, napr. lesnícko-pastierske systémy (opatrenie C.5). Ak by sa potvrdila 

uskutočniteľnosť tejto koncepcie, mohla by sa uplatniť rozsiahlejšie, napr. prostredníctvom 

opatrení SPP. 

PILOTNÝ ROJEKT 

(INOVÁCIE): n/a
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SNAHY O ZNÍŽENIE „UHLÍKOVEJ STOPY“ PRODUKTU 

Príjemcovia projektu a všetci partneri projektu budú uplatňovať nasledujúce zásady Zelenej 

kancelárie. Zelené rámcové podmienky budú súčasťou všetkých relevantných obstarávaní materiálov 

a služieb. 

Cestovanie Na zníženie stopy projektu sa zlúčia stretnutia, aby sa minimalizoval počet ciest. 

Príjemcovia a partneri projektu budú maximálne využívať verejnú dopravu. Miesta stretnutí sa 

budú vyberať prednostne na miestach s dobrým dopravným spojením. Autá sa budú používať 

iba v prípade, ak nie je k dispozícii hromadná doprava alebo je to z časových alebo miestnych 

dôvodov nepohodlné. Cestovanie autom bude nevyhnutné v prípade prác v teréne a návštev 

na mieste pri kontrole vykonávania manažmentu a monitorovania. V takýchto prípadoch sa 

počet ciest minimalizuje zdieľaním auta s ostatnými partnermi projektu alebo zainteresovanými 

stranami. 

Cestovanie lietadlom sa využije iba v nevyhnutných prípadoch, t. j. ak je príliš komplikované 

dostať sa do cieľa verejnou dopravou alebo ak to trvá nevhodne dlho. 

Stretnutia zamerané na podobné zainteresované strany sa budú kombinovať, aby sa znížil 

celkový počet stretnutí a ciest, kedykoľvek to bude možné. Niektoré zo stretnutí partnerov 

projektu sa nahradia konferenčnými hovormi s využitím vysokokvalitnej infraštruktúry 

konferenčných služieb. 

Tieto zásady cestovania minimalizujú znečistenie ovzdušia a emisie skleníkových plynov, ako sa 

odporúča v príručke GPP. 

Miestni dodávatelia 

Projekt sa bude realizovať s využitím miestnych dodávateľov, aby sa minimalizoval pohyb 

osôb, materiálov a potravín, ak je to možné. Miestni dodávatelia sa oslovia pri organizovaní 

workshopov a seminárov a prednostne sa budú využívať miestne výrobky šetrné k životnému 

prostrediu. Vlastníci pôdy, užívatelia pôdy alebo miestni obyvatelia sa oslovia ako prví pri 

implementácii manažmentových opatrení v oblastiach projektu. 

Redukcia odpadu a šetrenie prírodných zdrojov 

V súlade so zásadami Zelenej kancelárie sa bude odpad triediť v budovách príjemcov projektu. 

Uprednostnia sa výrobky šetrné k životnému prostrediu zakúpené pre potreby verejných 

služieb a ako občerstvenie na stretnutiach v rámci projektu. Jednorazové balenia nebudú 

povolené (napr. plastové fľaše, plastové uzávery, kapsuly, malé balenia cukru, mlieka a 

sušienok atď.). Budú sa uprednostňovať miestni dodávatelia, ktorí sú schopní zabezpečiť 

udržateľný výber. 

Projektový tím sa bude usilovať o minimalizáciu množstva papiera použitého na komunikáciu 

projektu. Primárne sa bude využívať elektronická komunikácia. E-maily a ďalšie dokumenty sa 

vytlačia iba v prípade potreby, najlepšie v ekonomickom režime. Pre všetky výstupy sa 

uprednostnia online verzie PDF pred tlačeným médiom. Tlačené verzie sa využijú iba v 

prípade, ak sa to považuje za najlepší prostriedok pre daných cieľových príjemcov, napr. 

miestne zainteresované strany. V takom prípade sa výstupy vytlačia na recyklovaný alebo FSC 

certifikovaný papier. 
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Integrované projekty LIFE 2019 - B5 

ZAINTERESOVANÉ STRANY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU 

Tento integrovaný projekt zahŕňa všetky zainteresované strany zapojené do implementácie 

sústavy Natura 2000. Lepšia implementácia zásad sústavy Natura 2000 si vyžaduje dobrú 

spoluprácu medzi zainteresovanými stranami založenú na spoločnom chápaní tejto záležitosti. 

Aktivity projektu sú zamerané na podporu tejto spolupráce a komunikácie medzi 

zainteresovanými stranami. Opatrenia projektu povedú k vytvoreniu výstupov a nástrojov, ktoré 

majú používať skupiny zainteresovaných strán, ktoré majú vplyv na lokality Natura 2000. Pri 

vývoji týchto nástrojov sa využije participatívny prístup, aby sa zaistila ich relevantnosť a 

použitie v budúcnosti. Celkové komunikačné aktivity projektu sú určené na zvýšenie 

povedomia verejnosti o sústave Natura 2000. 

Hlavnými príjemcami projektu sú organizácie, ktoré sa priamo podieľajú na implementácii 

smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na Slovensku: Ministerstvo životného prostredia 

SR (MŽP), Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), Národné lesnícke centrum (NLC) a 

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Medzi nich patrí tiež mimovládna organizácia 

WWF Slovensko a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, ktorí svojou prácou prispievajú k 

dosiahnutiu tohto cieľa. 

Zapojených je tiež niekoľko zainteresovaných strán projektu, ktoré budú podporovať prácu 

hlavných príjemcov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

(MPRV), Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) a Slovenská agentúra životného prostredia 

(SAŽP). Okrem toho budú dôležitými aktérmi projektu aj ďalšie skupiny zainteresovaných 

strán, ako sú orgány verejnej správy a organizácie, ktoré sú prostredníctvom svojich 

odborných znalostí zapojené do ochrany alebo manažmentu a obnovy niektorých biotopov a 

druhov v sústave Natura 2000. Ďalšími aktívnymi skupinami zainteresovaných strán budú 

súkromní a štátni vlastníci a užívatelia lesnej alebo poľnohospodárskej pôdy. A nakoniec 

aktivity projektu, ako aj informačné kampane budú mať vplyv na širokú verejnosť. 

Hlavné zainteresované strany a ich úloha v Projekte: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV) je 

hlavný vládny orgán zodpovedný za navrhovanie a implementovanie zákonov a nariadení v 

oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku. Vykonáva štátnu správu v lesníctve, 

rybárstve a poľovníctve. Okrem iných úloh zodpovedá za ochranu a využívanie 

poľnohospodárskej a lesnej pôdy, za jej konsolidáciu, zavlažovanie a odvodňovanie. 

Zodpovedá za implementáciu právnych predpisov v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou 

politikou (SPP) a vykonávanie opatrení Programu rozvoja vidieka v súlade so SPP. Konkrétne 

ochranné opatrenia tohto projektu (opatrenia C.1 - C.5) sa významne prekrývajú s lesníckou a 

poľnohospodárskou politikou. V tejto súvislosti sa zapojením MPRV zabezpečuje dobrý 

kontakt s kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva. 

Projekt prispeje k lepšej integrácii cieľov ochrany prírody a biodiverzity do Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky na Slovensku a k jej implementácii. MPRV bude podporovať 

prípravné aktivity pre agrolesnícke systémy v rámci opatrenia A.1, ako aj ich realizáciu v 

demonštračných oblastiach projektu v rámci opatrenia C.5. Prostredníctvom agrolesníctva sa 

tak predstavia a otestujú nové opatrenia a zlepšia sa agroenvironmentálne a lesnícke schémy 

(opatrenie C.5). Integrovaný manažmentový plán vypracovaný v rámci opatrenia A.2 s 
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podporou MPRV prispeje k hľadaniu optimálneho spôsobu trvalo udržateľného a prírode 

blízkeho obhospodarovania lesa. Odborníci z odvetvia poľnohospodárstva sú tiež dôležitou 

cieľovou skupinou aktivít zameraných na budovanie a rozširovanie kapacít, a prispejú k lepšej 

a odbornejšej implementácii opatrení SPP  zameraných na ochranu prírody (opatrenie E.2  a 

 E.3). 
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Štátny podnik Lesy SR je štátna organizácia zodpovedná za správu lesnej pôdy vo 

vlastníctve Slovenskej republiky. Je to hospodárska organizácia oprávnená vykonávať 

podnikateľskú činnosť, výrobu a obchod. Má oprávnenie poskytovať služby s cieľom získania 

príjmu. Je tiež jednou z hlavných organizácií obhospodarujúcich pozemky Natura 2000 na 

Slovensku a dôležitým vlastníkom lesnej pôdy v chránených územiach. Na Slovensku tvoria 

lesné biotopy značné územie sústavy Natura 2000 (19 typov lesných biotopov európskeho 

významu pokrýva 600 000 hektárov). Z toho dôvodu je štátny podnik Lesy SR veľmi dôležitou 

zainteresovanou stranou tohto projektu, aj keď nie je pridruženým príjemcom. Dôvodom je, že 

štátny podnik Lesy SR sa podieľa na viacerých činnostiach obhospodarovania lesa, ktoré 

prinášajú zisk (predaj vyťaženého dreva alebo biomasy). Ale keďže projekt sa zameriava 

najmä na znázorňovanie agrolesníckych opatrení prostredníctvom pridruženého príjemcu NLC 

(ako vedeckej lesníckej inštitúcie), štátny podnik Lesy SR sa rozhodol, že je postačujúce 

monitorovať implementáciu projektu IP LIFE ako zainteresovaná strana. 

Očakáva sa jeho aktívna účasť na vypracovaní integrovaných manažmentových plánov vo 

vybraných oblastiach (opatrenie A.2) a ako vlastníci pôdy bude predmetom konzultácií v rámci 

opatrenia A.4. Ich účasť/ súhlas sa predpokladá aj v konkrétnych ochranných opatreniach, ako 

sú manažmentové opatrenia v rámci opatrenia C.1, zlepšenie odolnosti cieľových prvkov 

sústavy Natura 2000 voči zmene klímy v rámci opatrenia C.3, implementácia ochranných 

opatrení v demonštračných lokalitách projektu (opatrenie C.5) a pri každom zakúpení pôdy 

(opatrenie C.6). Zamestnanci štátneho podniku Lesy SR budú tiež vyzvaní, aby sa zúčastnili 

na činnostiach budovania kapacít, najmä v súvislosti so školením odborných pracovníkov 

(opatrenie E.2) a na činnostiach replikovania a vytvárania sietí (opatrenie E.3). 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odborná organizácia založená 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky s kompetenciami v oblasti ochrany 

krajiny a životného prostredia. Agentúra sa podieľa na implementácii nástrojov 

environmentálnej politiky a zabezpečuje prístup k informáciám o životnom prostredí. SAŽP sa 

intenzívne zúčastňuje na aktivitách zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti 

ochrany prírody, a preto môže podporiť prácu na opatrení E.1. Realizuje rôzne aktivity v oblasti 

environmentálnej výchovy, workshopy a tiež vypracúva informačné materiály o lokalitách 

Natura 2000, ktoré budú užitočné pri realizácii aktivít E2, E3 a E4. 

Vedecká komunita, ktorú zastupuje Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a 

environmentalistiky (TUZVO FEE) a Slovenská akadémia vied, bude zapojená do viacerých 

aktivít. Po prvé počas prípravy integrovaných manažmentových plánov (opatrenie A.2), štúdií a 

technickej dokumentácie konkrétnych ochranných opatrení (opatrenie A.1) a po druhé pri 

monitorovaní a hodnotení ekosystémov (opatrenie C.1) a implementácii manažmentových 

opatrení v lokalitách Natura 2000 (opatrenie C.5). Kvalitný manažment druhov si vyžaduje 

vedecky podložené vedomosti o výskyte, stave, populácii a životnom cykle druhov a medzi 

partnermi projektu nie je veľa odborníkov, ktorí by mali tieto vedomosti. Tímy biológov, 

zoológov a hydrobiológov sa budú zúčastňovať diskusií o vhodnom manažmente druhov a 

biotopov a tiež monitorovacích aktivít vo vybraných lokalitách (opatrenie C.2). 

Vedecké znalosti budú dôležité aj pri hodnotení ekosystémových služieb poskytovaných 

lokalitami Natura 2000 (opatrenie C.7) a pri vypĺňaní medzier a zlepšovaní metodík a 

materiálov na posudzovanie a hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov sústavy Natura 
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2000 a jej ekosystémových služieb (opatrenie D.1 a D.2). 

Vedecká komunita sa tiež zapojí do výskumu týkajúceho sa posúdenia možného vplyvu zmeny 

klímy na chránené biotopy a druhy (opatrenie C.3) s cieľom navrhnúť adaptačné opatrenia a 

ustanoviť primeraný manažment ochrany. Výskum bude zameraný na zmeny stavu ochrany 

biotopov, geografický posun domovskej oblasti biotopov a druhov, invázie druhov, vysychanie 

mokradí, zmeny hydrologických pomerov lokalít, zmeny v hibernácii, migrácii a reprodukcii 

zvierat atď. TUZVO FEE uchováva priestorové údaje týkajúce sa oblastí projektu, a preto 

môže poskytnúť podporu aj pri práci na opatrení C.4 v súvislosti so zelenou infraštruktúrou a 

Územným systémom ekologickej stability. 

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity sa tiež zúčastní konferencií a 

workshopov organizovaných v rámci projektu aj mimo neho, na ktorých môžu prezentovať 

svoje odborné skúsenosti a tiež šíriť výsledky projektu medzi študentmi, akademickou 

spoločnosťou a odbornou verejnosťou a aj ďalších projektov v rámci sieťových aktivít 

(opatrenie E.3). Zapájajú sa tiež do environmentálnej výchovy a budú pomáhať pri 

implementácii opatrenia E4. 

Užívatelia a vlastníci pôdy, najmä v demonštračných oblastiach. Dobrá spolupráca s 

vlastníkmi a užívateľmi pôdy je predpokladom dobrého manažmentu pozemkov sústavy 

Natura 2000. Vlastnia alebo obhospodarujú pôdu, a preto je ich schválenie a súhlas s 

akoukoľvek činnosťou realizovanou alebo plánovanou v tejto oblasti nevyhnutnou zákonnou 

podmienkou. 

Cieľom projektu je získať dlhodobú podporu užívateľov pôdy pre ciele ochrany prírody. To je 

možné dosiahnuť iba správnou a dlhodobou spoluprácou. Na Slovensku nie je vypracovaný 

dostatočný systém pre dlhodobú spoluprácu, čo spomaľuje všetky procesy súvisiace s 

označovaním a neskôr s manažmentom týchto oblastí. Z dôvodu časových a kapacitných 

obmedzení sa komunikácia s užívateľmi pôdy mnohokrát zúži iba na jedno osobné stretnutie, 

zvyčajne na začiatku procesu označovania lokalít Natura. Namiesto toho je v prípade 

skutočného manažmentu lokalít potrebný častejší kontakt a podrobnejšia komunikácia s 

užívateľmi pôdy. Na odstránenie tohto nedostatku je cieľom tohto projektu vytvoriť program 

budovania kapacít na školenie pracovníkov, zameraný výlučne na komunikáciu a riešenie 

akýchkoľvek problémov sústavy Natura 2000 s užívateľmi pôdy. V komunikácii sa bude klásť 

dôraz na to, aby užívatelia pôdy vo všeobecnosti porozumeli myšlienke sústavy Natura 2000 a 

jej dôležitosti. Začne sa procesom označovania (ak sa vykonáva) a bude pokračovať 

uplatňovaním správneho manažmentu až po pomoc so žiadosťou o možné dotácie na 

manažment/kompenzáciu. 

Budú musieť existovať rôzne prístupy ku komunikácii v závislosti od typu zapojeného užívateľa 

pôdy. Hlavné organizácie zodpovedné za správu štátnych pozemkov pokrývajúcich aj lokality 

Natura 2000 na Slovensku sú: 

• Lesy SR 

• Štátne lesy TANAPu 

• Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 

• Vojenské lesy a majetky SR 

• Slovenský pozemkový fond (SPF) - je zodpovedný za správu poľnohospodárskych 

pozemkov vo vlastníctve štátu. Rieši tiež pozemky nezistených vlastníkov. 

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) 

Hlavní súkromní vlastníci pozemkov lokalít Natura 2000 na Slovensku sú: 

• Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 



Strana 90 z 288 

 

• Iné urbariáty s právnickou osobou 

• Iné pozemkové spoločenstvá s právnickou osobou 

Na podporu uvedenej otvorenej komunikácie budú vlastníci a užívatelia pôdy pozvaní na 

všetky príslušné stretnutia, vrátane bilaterálnych stretnutí, počas trvania projektu a po ňom. 

Budú sa podieľať na implementácii konkrétnych ochranných opatrení v demonštračných 

lokalitách projektu (opatrenie C.5). Budú zohrávať dôležitú úlohu v opatrení C.6 vo vzťahu k 

odkúpeniu/prenájmu pozemkov alebo kompenzačným platbám za demonštračné lokality. Budú 

tiež zapojení do aktivít šírenia a zvyšovania povedomia (opatrenie E.1) a šírenia výsledkov a 

replikácie projektu (opatrenie E.3). 

Miestne a regionálne orgány: Samosprávy, krajské úrady a okresné úrady (najmä odbor 

ochrany životného prostredia a krajiny, pozemkový a lesný odbor, odbor výstavby) sú 

subjektmi s rozhodovacími právomocami v súvislosti s označovaním a riadením prírodných 

oblastí a ekosystémov. Všetky činnosti v oblasti riadenia a obnovy realizované v lokalitách 

Natura 2000 alebo v iných chránených lokalitách musia byť schválené príslušným orgánom. 

Plány riadenia pre novozaložené SCI sa predkladajú na schválenie okresným úradom. 

Projekty na ochranu, ktoré sú potrebné na označenie SCI ako chráneného územia v rámci 

národnej siete CHÚ, sa predkladajú okresným úradom spolu s plánmi riadenia. 

Zamestnanci miestnych aj regionálnych orgánov potrebujú budovanie kapacít, aby mohli 

prijímať informované rozhodnutia, a preto sa pre túto skupinu zainteresovaných strán plánujú 

aj školenia odborných pracovníkov (opatrenie E.2 a E.3). 

V tejto súvislosti bude na implementáciu projektu dôležitá efektívna a úzka spolupráca s 

regionálnymi orgánmi. Samosprávy budú tiež zohrávať podpornú úlohu a budú pozývať 

miestnych vlastníkov a užívateľov v príslušných lokalitách a pracovať s nimi. Môžu pozitívne 

ovplyvniť názor miestnych obyvateľov a môžu zohrávať úlohu v pozitívnom vnímaní projektu 

miestnymi ľuďmi. So samosprávami sa bude rokovať aj o výbere umiestnenia oznámení. 

Samosprávne kraje a obce budú tiež zapojené do územného plánovania, pretože podstatne 

ovplyvňujú krajinu a jej vlastnosti. Pred vypracovaním územných plánov strategického 

významu je potrebná podrobná komunikácia a dobrá spolupráca. Musia sa zaviesť limity pre 

územné plány týkajúce sa lokalít Natura 2000. Do procesu označovania chránených území 

vstupujú aj samosprávne kraje a obce. V tomto projekte budú zapojené prostredníctvom 

budovania kapacít (opatrenia E.1, E.2 a E.3), konkrétnych ochranných opatrení (opatrenia C.1, 

C.4 a C.5) a prostredníctvom témy prepojenosti krajiny (opatrenie C.4). 

Miestni poľnohospodári sa budú podieľať na niektorých manažmentových činnostiach. 

Poľnohospodári, ktorí prejavia záujem o manažment vybraných biotopov, budú vyškolení v 

oblasti vhodných a udržateľných postupov využívania pôdy. Budú pozvaní na informačné 

stretnutia organizované pre kľúčové cieľové zainteresované strany v regiónoch projektu. 

Hlavnou témou diskusie budú informácie o projekte a osvedčené metódy potrebné na 

manažment určitých biotopov a opatrenia, ktoré môžu pomôcť zlepšiť prepojenosť pôdy na 

migráciu zvierat. Vypracuje sa špeciálna brožúra o postupoch manažmentu, ktorá sa 

distribuuje medzi miestnymi poľnohospodármi. Miestni 

poľnohospodári 

budú tiež zapojení do opatrení C.7, D.1 a D.2 na hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov 

ekosystémových služieb lokalít Natura 2000 a sociálno-ekonomického dopadu projektu. 

Slovenský zväz včelárov bude oslovený, aby sa zúčastnil na diskusiách týkajúcich sa 

ochrany opeľovačov na Slovensku a ich manažmentu v najbližších desiatich rokoch a opatrení 

potrebných na zabezpečenie ich dobrého stavu (opatrenie C.4). Keďže ochrana opeľovačov a 
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vysvetlenie ekosystémových služieb v súvislosti s opeľovaním sa budú využívať aj ako jeden z 

hlavných nástrojov na zvyšovanie povedomia a komunikáciu, budú tiež zapojení do opatrení 

E.1, E.2 a E.3. Slovenský rybársky zväz bude pozvaný na stretnutia o revitalizácii vodných 

ekosystémov vo vybraných oblastiach projektu (opatrenie C.5). 

Slovenský poľovnícky zväz bude pozvaný na stretnutia o integrovaných manažmentových 

plánoch vo vybraných oblastiach projektu (opatrenie A.2). 

Široká verejnosť - Široká verejnosť, miestni obyvatelia a návštevníci lokalít majú priamy aj 

nepriamy vplyv na stav ekosystému lokalít Natura 2000 (napr. prostredníctvom cestovného 

ruchu) a môžu zohrávať podstatnú úlohu pri ochrane týchto lokalít. Sú tiež priamymi a 

nepriamymi užívateľmi sociálno-ekonomických výhod týchto lokalít. Povedomie širokej 

verejnosti o sústave Natura 2000, ekosystémových službách a zásadách ochrany prírody je 

však na Slovensku stále veľmi nízke. Široká verejnosť bude preto cieľovou skupinou pri 

zvyšovaní povedomia o projekte (opatrenie E.1). Budú tiež predmetom prieskumu o sociálno-

ekonomických prínosov sústavy Natura 2000 (opatrenie C.7) a sociálno-ekonomických 

dopadov projektu (opatrenie D.2). Tento prieskum poskytne tiež podrobnejšie informácie o 

nedostatkoch v úrovni ich povedomia a znalostí. Široká verejnosť bude tiež hlavnou cieľovou 

skupinou informačnej kampane (súbor materiálov distribuovaných prostredníctvom 

informačných stredísk ŠOP SR, krátke videá a dokument zverejnený na sociálnych médiách) 

zameranej na zvyšovanie povedomia o sústave Natura 2000, ochrane prírody a 

ekosystémových službách. 

Katastrálny úrad môže byť zapojený v prípade, ak bude potrebné v niektorých lokalitách 

Natura 2000 odstrániť akékoľvek nezrovnalosti v definovaní hraníc lokalít alebo ak bude 

potrebné vylepšiť ich vymedzenia v teréne a dodatky v registri katastra. Budú tiež zapojení do 

opatrenia C.6 týkajúceho sa nákupu pozemkov. 
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LIFE – IP NATURA 2000 SK 

CONFIRMATION OF INTEREST 

To confirm the interest of the organisation listed below and its involvement in the LIFE 

– IP NATURA 2000 SK as „Other Stakeholder“ 

Organisation: Ministry of Agriculture and Rural Development of The Slovak Republic 

Representative: Ing. Ján Marcinek on behalf of the Peter Kicko – the director general of the Forestry 

and Wood processing Section of the Ministry of Agriculture and Rural Development of SR 

 

Communication details below: 

 

 
 

From

Sent:

To: B

Cc: Ki

Subject: RE: KIND REMINDER: Úloha výberu území na IP LIFE - STRETNUTIE IP LIFE - 26.11.2019 
 

 
Dobrý deň, 

na základe pokynu generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v súvislosti s Vašou požiadavkou, adresovanou 

na stretnutí 26. 11. 2019 a v žiadosti o participáciu (list 8220/2019-6.4 z 03. 12. 2019), zasielame 

nasledovné stanovisko: 

1. V súvislosti s pozíciou, ktorú bude MPRV SR zastávať pri projekte – vzhľadom k tomu, že 
MPRV nie je obhospodarovateľom lesa, bude zastávať pozíciu stakeholder. 

2. V súvislosti s možnými územiami a tým pádom aj prípadnými associated beneficiary 
odporúčame osloviť Národné lesnícke centrum Zvole pre 

zameranie 2a), e zameranie 2b)) pre riešenie nasledovných cieľových 
zameraní, podľa Vami predloženého projektového zámeru: 

 

a) Prepojenie výsledkov výskumu prebudovy smrekových porastov do praxe 
 

Kde: demonštračný objekt rekonštrukcie smrečín výskumno – demonštračného objektu 

Kysuce 

Čo: adaptačné a mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickou zmenou prostredníctvom 

rekonštrukcie odumierajúcich smrečín na prírode blízke lesy
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Výsledok: expertný systém prebudovy lesov s možným využitím aj v oblastiach NATURA 

2000 

b) Prepojenie výsledkov výskumu zlepšenia environmentálnych vlastností lesov 

v lokalitách s výskytom vybraných druhov a biotopov sústavy NATURA 2000 
 

Kde: vhodne vybraná lokalita ako demonštračný objekt 
Čo: lesohospodárska činnosť realizovaná s ohľadom na zlepšenie environmentálnych 
vlastností lesov, ako vhodné životné prostredie pre vybrané druhy živočíchov 
Výsledok: stanovenie a vplyv lesohospodárskych postupov, najmä na vybrané druhy 

a biotopy v územiach NATURA 2000 

Podobné zameranie – výstavbu demonštračného objektu, ako je uvedené v bode 2a) by možno bolo 

vhodné riešiť aj v rámci borovicových porastov na Záhorskej nížine s cieľom vybudovania 

demonštračného objektu zameraného na možnosť a podmienky vnášania listnatých drevín (najmä 

dubov) do rovnorodých borovicových porastov v tejto lokalite v nadväznosti na územia NATURA 

2000. V tejto súvislosti, v prípade Vášho záujmu o spoluprácu, odporúčame osloviť dominantných 

obhospodarovateľov lesov v lokalite, t. j. Vojenské lesy a majetky, š. p. a LESY Slovenskej republiky, š. 

p. 

S úctou a želaním pokojných sviatkov 
 

Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva 

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva 

 
 

Dobrovičova 12 I 812 66 Bratislava I Slovenská republika 

 

From: 
Sent: F

To: 'Mi k>; 

 

Subject: STRETNUTIE IP LIFE - 26.11.2019
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Vážená páni/ Vážený pán, 

 
V mene pani generálnej riaditeľky Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 

by som vám rada poďakovala za účasť a podnety na utorkovom stretnutí partnerov a 

zúčastnených strán k integrovanému projektu LIFE - IP NATURA 2000 SK. 

 
Na stretnutí sa prediskutovali nasledujúce úlohy: 

 
- Navrhnúť vhodné územia pre tento integrovaný projekt LIFE v súlade s prílohou PAF (viď 

s poprosím zaslať na moju emailovú adresu 
 do 06.12.2019. 

- Zvážiť pozíciu v tomto IP LIFE (či subjekt bude v pozícii associated beneficiary alebo 
stakeholder). 

- Navrhnúť vhodných stakeholderov pre čo najefektívnejšiu spoluprácu na projekte. 

 
V nasledujúcich dňoch vám pošleme oficiálny list – žiadosť o spoluprácu na tomto integrovanom 

projekte. Zatiaľ vám v prílohe posielame dokument - Technical forms (TF) pre IP LIFE v oblasti NATURE, 

ktorý je relevantný od časti STAGE 2- FULL PROPOSAL (prvá časť dokumentu poslúžila na prípravu 

projektového zámeru), pričom priamo na Associated beneficiary sa viažu strany TF, ktoré som 

vygenerovala do dokumentu AB LIFE Integrated Projects 2019 ( viď príloha). Tento dokument TF treba 

pozerať v súlade s guidelines (viď príloha) ( časť 3.3 od strany 62), kde sú detaily k jednotlivým 

formulárom podrobnejšie popísané. Zároveň posielam aj prílohu k PAF k sústave NATURA 2000, ktorý 

bude nápomocný pri výbere území. 

 
Ďalej, sa budem obracať na EASME s otázkami, ktoré boli predmetom stretnutia ohľadom veľkosti 

pilotných území (či malé a viac alebo väčšie), či ohľadom financovania (či sa financovanie doplnkových 

aktivít, považuje za kofinancovanie, a či je možné financovať z projektu aj pozemkové úpravy). Vo 

vyhodnotení projektového zámeru sa EASME, čo je agentúra Európskej Komisie, vyjadrila, že je 

otvorená akýmkoľvek otázkam z našej strany. Preto ma prosím v prípade otázok ku projektu neváhajte 

ma kontaktovať a ja zosumarizujem jednotlivé otázky s ktorými sa obrátim na EASME. Ďakujem. 

 
Tešíme sa na spoluprácu. 

 

 

 

 
 

 

Odbor ochrany biodiverzity a krajiny | Department for Biodiversity and Landscape Protection 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny | Directorate for Nature, Biodiversity and Landscape Protection 

 

 

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

 | www.minzp.sk

http://www.minzp.sk/
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LIFE – IP NATURA 2000 SK 

CONFIRMATION OF INTEREST 

To confirm the interest of the organisation listed below and its involvement in the LIFE 

– IP NATURA 2000 SK as „Other Stakeholder“ 

Organisation: Slovak Environment Agency (SAŽP) 

Representative: á on behalf of Richard Muller– the director general of the SAŽP 

 
Communication details below: 
 

From:

Sent: 

Subject: Žiadosť o participáciu na integrovanom projekte LIFE - odpoveď 
 

 
Dobrý deň, 

v mene GR RNDr.  si Vám dovoľujem zaslať participáciu na integrovanom 
projekte LIFE - IP sle výzvy Európskej komisie na vypracovanie integrovaného 
projektu LIFE v podprograme „Environment“ – časť „Nature“, ktorá je prílohou tohto e-mailu. 

S pozdravom 

asistentka kancelárie generálneho riaditeľa /assistent of Director General Office 

 

 
Tajovského 28 

975 90 Banská Bystrica 
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From:

Sent: Tuesday, December 17, 2019 2:05 PM 

 

 
Dobrý deň, 

v mene pani generálnej riaditeľky Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny M

Vás dovoľujem požiadať o participáciu na integrovanom projekte LIFE - IP NATURA 2000 

SK v zmysle výzvy Európskej komisie na vypracovanie integrovaného projektu LIFE v podprograme 

„Environment“ – časť „Nature“. 

Predmetná žiadosť je prílohou tohto emailu. 

Spolu so žiadosťou pripájam aj projektový zámer k projektu LIFE – IP NATURA 2000 Sk, pokyny pre 

žiadateľov projektu, technické formuláre k žiadosti a Nariadenie Eur. Parlamentu a Rady 

č.1293/2013. 

Ďakujeme. 

S pozdravom 

Best regards 

Odbor ochrany biodiverzity a krajiny | Department for Biodiversity and Landscape Protection 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny | Directorate for Nature, Biodiversity and Landscape Protection 

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

 | www.minzp.sk

http://www.minzp.sk/
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LIFE – IP NATURA 2000 SK 

CONFIRMATION OF INTEREST 

To confirm the interest of the organisation listed below and its involvement in the LIFE 

– IP NATURA 2000 SK as „Other Stakeholder“ 

Organisation: Technical Univerzity in Zvolen (TUZVO) 

Representative: Ing. Ingrid Belčáková on behalf of prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. Dean of 

the Faculty of Ecology and Environmental Sciences 

 

Communication details below: 

 

 

-----Original Message----- 
From
Sent: Thursday, January 30, 2020 11:15 AM 

To:
Subject: I  LIfe

Milá pan
Ďakujeme Vám veľmi pekne za informáciu. Ak budete mať sfinalizovaný návrh projektu, budeme 
vďační , ak budeme vedieť pre aké aktivity projektu uvažujete s nami ako so stakeholdermi. 

 
rianím pekného dňa 

Subject: RE: IP LIfe 

Dobrý deň pani
 

Ďakujeme Vám za ponuku gestorstva a expertíz pre pripravovaný projekt IP Life s pracovným názvom 
" Role of Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated 
landscape protection in the Slovak Republic s akronymom LIFE-IP NATURA 
2000 SK. Vašu ponuku zvážime a v najbližších dňoch Vás budeme kontaktovať. 
Ďakujeme
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S pozdravom 

Best regards 

 Department for Biodiversity and Landscape Protection 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny | Directorate for Nature, Biodiversity and Landscape Protection 

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

.sk | www.minzp.sk 

 

-----Original Message----- 
From: belcakova  
Sent: Friday, January 24, 2020 1:40 PM 

To:
 

Subject: IP Life 
 

Vážená pani
 

dovoľujem si Vám za FEE TUZVO zaslať ponuku gestorsrva a expertíz pre pripravovaný projekt IP Life s 
pracovným názvom " Role of Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in 
the integrated landscape protection in the Slovak Republic s akronymom LIFE-IP NATURA 
2000 SK 

 

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO - Ponuka gestorstva a expertíz aktivít pre 

Integrovaný projekt LIFE „ The role of the Natura 2000 network and management of some 

prioritized habitats in the integrated landscape protection in the Slovak Republic. 

 

 

Expertízy pre projekt v oblastiach, ktorým sa Fakulta ekológie a environmentalistiky 

dlhodobo venuje : 

• Integrovaný manažment krajiny vrátane metodológie pre ďalších stakeholderov 

• Mapovanie, hodnotenie a monitoring ekosystémov (monitoring abio aj bio), na 

Fakulte je multidisciplinárny tím botanikov, zoológov, hydrológov, krajinných 

ekológov a chemikov 

• Hodnotenie ekosystémových služieb 

• Environmentálna výchova a vzdelávanie, globálne vzdelávanie (veľmi dobrá 

spolupráca so Živicou, združením Slatinka a pod.; priamo pracovníčka FEE je priamo 

zainteresovaná na celoštátnom projekte „Zelená škola“ 

• Networking 

Pozn: Je to prakticky celý bod g (str.11), túto časť projektu by vedela FEE TUZVO gestorovať

http://www.minzp.sk/
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Expertízy pre projekt v týkajúcich sa jednotlivých vybraných území: 

FEE TUZVO dlhodobo vykonáva aplikovaný výskum v Biosferickej rezervácii Poľana 

a v Kremnických vrchoch. S BR Poľana má zmluvu o spolupráci s nasledovnými aktivitami: 

1. Podpora a propagácia biosférických rezervácií (ďalej len BR) ako lokalít, ktoré aktívne 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja 

2. Využívanie BR ako prioritných lokalít/observatórií pre výskum a monitoring 
zmeny klímy, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na zmeny klímy vrátane 
podpory 

Parížskej dohody 
3. Vytváranie a realizovanie programov pre globálne vzdelávanie, budovanie kapacít 
4. Organizovanie národných, regionálnych a lokálnych programov pre 

vzdelávanie, budovanie kapacít a školenia 
5. Vytváranie medzinárodnej siete vedeckých pracovníkov, ktorí pracujú v BR alebo 

s nimi spolupracujú 
6. Podpora aktivít na zachovanie biodiverzity 
7. Zaradenie problematiky UNESCO lokalít do vzdelávacích programov 

 

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO má vo všetkých vybraných lokalitách (niva 

Moravy, Poľana, Kremnické vrchy, Latorica) komplet aktuálne abio priestorové údaje v GIS 

vrstvách a vie zabezpečiť aj údaje o týkajúce sa zelenej infraštruktúry a prvkov ÚSES. 

Projektový manažment: Fakulta ekológie a environmentalistiky pôsobila v poslednom 

období ako hlavný partner a partner v projektoch Horizont 2020, Interreg a Erasmus +. 

 

 
From

Sent:

Subject: Žiadosť o participáciu na integrovanom projekte LIFE 
 

Dobrý deň, 

v mene pani generálnej riaditeľky Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Mgr. Kataríny 

Butkovskej si Vás dovoľujem požiadať o participáciu na integrovanom projekte LIFE - IP NATURA 2000 

SK v zmysle výzvy Európskej komisie na vypracovanie integrovaného projektu LIFE v podprograme 

„Environment“ – časť „Nature“. 

Predmetná žiadosť je prílohou tohto emailu. 

Spolu so žiadosťou pripájam aj projektový zámer k projektu LIFE – IP NATURA 2000 Sk, pokyny pre 

žiadateľov projektu, technické formuláre k žiadosti a Nariadenie Eur. Parlamentu a Rady 

č.1293/2013. 

Ďakujeme.
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S pozdravom 

Best regards 

 

Odbor ochrany biodiverzity a krajiny | Department for Biodiversity and Landscape Protection 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny | Directorate for Nature, Biodiversity and Landscape Protection 

| Slovenská republika 

 www.minzp.sk

http://www.minzp.sk/
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Integrované projekty LIFE 2019 - B6 

OČAKÁVANÉ OBMEDZENIA A RIZIKÁ SÚVISIACE S IMPLEMENTÁCIOU 

PROJEKTU A STRATÉGIA ICH ZMIERŇOVANIA 

Aj keď sme venovali pozornosť starostlivému plánovaniu projektových aktivít, projekt je 

naplánovaný na veľmi dlhé obdobie (10 rokov). Je vysoko pravdepodobné, že nastanú určité 

obmedzenia a problémy. Z toho dôvodu boli do plánovania projektu zahrnuté zmierňujúce 

opatrenia na prekonanie možných problémov. 

Boli identifikované nasledujúce možné obmedzenia a riziká: 

1. Zmeny priorít programov financovania. 

Úplná implementácia PAF závisí predovšetkým od dvoch hlavných doplnkových fondov 

(operačné programy zamerané na životné prostredie v rámci štrukturálnych fondov a fondy v 

rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä Program rozvoja vidieka). Keďže 

Ministerstvo životného prostredia SR je koordinujúci príjemca, môže to mať vplyv na tvorbu 

štrukturálnych fondov pre životné prostredie. Tento projekt sa zohľadní pri plánovaní týchto 

fondov a navrhnú sa opatrenia kompatibilné s opatreniami tohto projektu. Za prípravu opatrení 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky je zodpovedné Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. Ministerstvo životného prostredia SR sa aktívne podieľa na procese jej plánovania a 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súhlasilo so spoluprácou v rámci tohto 

projektu ako zainteresovaná strana (nie ako pridružený partner, ako bolo uvedené v koncepcii). 

Okrem toho sa plánuje zapojiť odvetvie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva do aktivít 

budovania kapacít v rámci projektu na lepšie prijatie environmentálnych myšlienok medzi 

užívateľmi pôdy (poľnohospodári a lesníci). 

2. Osobná nestabilita projektového tímu, technická a finančná nespôsobilosť príjemcov 

projektu. 

Vzťahy v projektovom tíme sa nastavia tak, aby podporovali tímového ducha a spoluprácu 

medzi partnermi. To sa podporí pravidelnými stretnutiami a spoločnými aktivitami projektového 

tímu. Okrem toho sa budú všetky dôležité dokumenty zdieľať pomocou úložísk údajov, aby 

žiadna zmena v projektovom tíme nemala vplyv na prístup k údajom o projekte. Projektový 

manažér bude so svojím tímom pravidelne monitorovať priebeh projektu a výkon všetkých 

príjemcov. Akákoľvek odchýlka od plánu projektu sa bude ihneď riešiť a partneri budú musieť 

navrhnúť primerané riešenia na zmiernenie problémov. Ak by partner nemal dostatočné kapacity 

na vykonávanie svojich úloh, zodpovednosti a súvisiaci rozpočet sa prerozdelia medzi ostatných 

partnerov (so súhlasom EASME a externého monitora). 

3. Nízka účasť zainteresovaných strán 

Hlavné zainteresované strany sa aktívne podieľajú na príprave projektu prostredníctvom 

pravidelných stretnutí a diskusií o opatreniach projektu, aby sa predišlo príprave aktivít, o ktoré 

nemajú záujem. Bolo tiež zriadené osobitné opatrenie na rokovania s dôležitými 

zainteresovanými stranami (opatrenie A.3). ŠOPSR okrem toho vytvorí sieť správcov lokalít 

zodpovedných za komunikáciu so zainteresovanými stranami (opatrenie A.4). Zainteresované 

strany sú tiež súčasťou aktivít E, pri ktorých sa poskytuje školenie (opatrenie E.2 a E.3). 

Školenia budú mať zaujímavý a relevantný program a budú zamerané na poskytovanie 
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najlepších dostupných vedomostí a školení, Budú tiež pripravené včas, aby poskytli dostatočný 

čas na registráciu zainteresovaných strán. 
4. Nedostatočný čas na implementáciu projektových opatrení 

Nedostatočný čas je obvyklým problémom, ktorý nastáva v bežných projektoch LIFE. Z tohto 

dôvodu bol projekt naplánovaný na dlhé (10-ročné) obdobie, aby sa získala dostatočná časová 

rezerva na realizáciu projektových aktivít. Časová rezerva je dôležitá najmä pre výberové 

konania, ktoré sú na Slovensku veľmi komplikované a nesmierne zdĺhavé. Projektový manažér 

bude starostlivo monitorovať výkon príjemcov v súvislosti s časovým harmonogramom projektu 

a akékoľvek odchýlky sa budú ihneď riešiť. 

5. Nedostatok odborných znalostí, nedostatok odborníkov (alebo ich kapacít) vo vzťahu 

k ekológii niektorých druhov alebo typov biotopov alebo vo vzťahu k odbornej príprave, 

budovaniu kapacít a komunikácii 

Niektoré druhy alebo typy biotopov sústavy Natura 2000 sú veľmi špecifické a existuje len málo 

odborníkov s dostatočnými znalosťami o ich biológii a ekológii. Niektorí odborníci nemusia mať 

kapacitu venovať sa projektu. Z toho dôvodu bude náborový proces pre akýchkoľvek externých 

odborníkov inzerovaný včas a rozsiahle prostredníctvom verejných informačných zdrojov a 

odborných kontaktov. Odborníci budú vybraní na základe ich predchádzajúcich skúseností a 

práce v príslušnej oblasti. V prípade potreby je možné najať odborníkov zo zahraničia (napr. z 

Českej republiky alebo Maďarska), ak sa nenájdu miestni odborníci. 

6. Nedostatok potrebných údajov od externých poskytovateľov 

Ministerstvo životného prostredia a Štátna ochrana prírody vlastnia väčšinu vedeckých údajov 

potrebných na realizáciu projektu. Okrem toho ďalší projektový partner, Národné lesnícke 

centrum, je výskumný ústav spravovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, a 

preto môže poskytnúť ďalšie údaje týkajúce sa lesov. 

7. Politická nestabilita a nedostatok politického záujmu o prírodu, biodiverzitu a ochranu 

krajiny na Slovensku (ale čiastočne aj v rámci EÚ) 

Je veľmi ťažké predvídať zmeny politiky v nasledujúcich 10 rokoch, ale je možné, že záujem 

politikov o prírodu, biodiverzitu a ochranu krajiny poklesne z dôvodu iných vážnejších 

problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ambíciou projektu je ovplyvňovať osoby s rozhodovacími 

právomocami a vedúcich pracovníkov prostredníctvom PR a komunikačných aktivít. Pokúsime 

sa upriamiť ich pozornosť na problematiku ochrany prírody a ponúknuť možné riešenia. 

Pravidelne sa budú pozývať na dôležité projektové aktivity (t. j. konferencie a workshopy) na 

presadzovanie myšlienok projektu. 

8. Nezáujem vlastníkov pôdy o predaj ich pozemkov 

Odkúpenie pozemkov a dlhodobý prenájom sa budú väčšinou využívať v prípadoch, ak vlastníci 

pozemkov neschvália projektové aktivity na svojich pozemkoch a radšej ich predajú/prenajmú 

štátu. Opatrenie je navrhnuté flexibilne a presné umiestnenie odkúpeného alebo prenajatého 

pozemku bude doladené počas realizácie projektu v súlade s navrhnutými technickými 

riešeniami príslušných opatrení. 

9. Dlhé administratívne a byrokratické procesy 

Administratívne a byrokratické procesy môžu brániť implementácii určitých aktivít (opatrenie 

C.5). Toto obmedzenie sa musí zmierniť už v rámci prípravného opatrenia A.1, ak príslušná 

technická dokumentácia vypracovaná certifikovanými odborníkmi zmierňuje riziko neskoršieho 
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zamietnutia. Opatrenie A.1 tiež poskytuje dostatok času na autorizačné postupy, ak sú potrebné. 

Zmiernenie tohto rizika sa bude realizovať aj v rámci opatrenia A.4, pri ktorom sa uskutočnia 

konzultácie so zainteresovanými stranami. Okrem toho je na hlavnú fázu implementácie projektu 

(5 rokov) vyhradený dostatočný čas na dokončenie navrhovaných 
zásahov. 

10. Nesúhlas vlastníkov pôdy s navrhovanými zásahmi 

Súhlas vlastníkov pôdy s navrhovanými zásahmi plánovanými v rámci opatrenia C.5 predstavuje 

základný predpoklad udržateľnosti navrhovaných riešení. Vlastník sa musí zaviazať, že 

nepodnikne žiadne kroky, ktoré by ohrozili investície/obnovu v rámci projektu, ideálne na 

obdobie 30 rokov alebo dlhšie. V prípade nesúhlasu vlastníkov pôdy s činnosťou bude potrebné 

určiť alternatívne miesta pre navrhované činnosti, pri ktorých bude možné zabezpečiť súhlas 

vlastníkov. Toto riziko je možné zmierniť aj intenzívnejšími konzultáciami s vlastníkmi (opatrenie 

A.4), ako aj komunikáciou a zvyšovaním povedomia v rámci opatrenia E.1. 

11. Prírodné prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie navrhovaných zásahov 

Toto riziko súvisí najmä s opatrením C.5, keďže v rámci neho sa plánujú zásahy, ktoré zahŕňajú 

zemné práce. Tieto prekážky zahŕňajú objavenie nebezpečného odpadu, prítomnosť 

chránených druhov v lokalite, ktorá si vyžaduje zásah (napr. bezstavovce), vysoké riziko erózie 

v lokalite a ďalšie, ktoré nemusia byť predvídateľné pred začatím realizácie opatrenia. V 

obidvoch prípadoch sa navrhuje opatrenie na riadenie rizík, ako napríklad vykonanie chemickej 

analýzy, profesionálny transport chránených druhov alebo prijatie opatrení na zabránenie erózii. 

Ak nastane akákoľvek iná nepredvídateľná situácia, bude sa riešiť podľa dostupných 

osvedčených postupov.
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Integrované projekty LIFE 2019 - B7 

POKRAČOVANIE / VALORIZÁCIA A DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ 

PO SKONČENÍ PROJEKTU 

Ako zabezpečíte dlhodobú implementáciu plánu? 

Dlhodobá implementácia aktivít PAF súvisí najmä s opakovanými aktivitami, ako je pravidelný 

manažment nelesných biotopov a pravidelné aktivity na šírenie a zvyšovanie povedomia. 

Manažment nelesných biotopov sa bude väčšinou zabezpečovať prostredníctvom opatrení 

budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a prostredníctvom osobitne zacielených a 

zameraných opatrení, ktoré sú v súčasnosti najmä v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV). 

Zabezpečia, aby bol manažment biotopov pomerne rozšírený a aby sa riadne poľnohospodársky 

manažovali a finančne podporovali. Vzácnejšie biotopy, ktoré nie sú atraktívne pre 

poľnohospodárov, sa budú väčšinou manažovať prostredníctvom manažmentových stredísk 

prevádzkovaných v rámci Štátnej ochrany prírody SR. Štátna ochrana prírody SR sa bude tiež 

snažiť o zapojenie miestnych a iných zainteresovaných strán do manažmentu menej 

atraktívnych biotopov prostredníctvom osobitných zmlúv zo zdrojov MŽP SR. 

Opatrenia na budovanie kapacít, zvyšovanie povedomia a komunikáciu budú počas projektu 

organizované spôsobom, ktorý umožní/uľahčí ich pokračovanie aj po ukončení projektu. 

Ustanovia sa ako systém pravidelných školení a neustáleho zvyšovania povedomia a 

komunikácie. Pokračovať sa bude aj v obnove agrolesníckeho manažmentu trávnych porastov 

iniciovaného týmto projektom. Konkrétne ochranné aktivity v rámci opatrenia C.5, ako aj 

špecializované školenia, technické workshopy a návštevy v teréne v rámci opatrení E2 a E3 by 

mali zvýšiť mieru záujmu a preukázať uskutočniteľnosť tohto manažmentu medzi príslušnými 

zainteresovanými stranami. Budúca finančná podpora sa očakáva od budúcej SPP. 

Ktoré opatrenia sa budú musieť vykonať alebo v ktorých sa bude musieť pokračovať po 
skončení projektu? 

Po skončení projektu sa bude musieť pokračovať vo viacerých opatreniach. Opatrenie C.1, ktoré 

zahŕňa opakovaný manažment rašelinísk, opatrenie C.2 zamerané na pravidelné národné 

monitorovanie vybraných druhov a biotopov sústavy Natura 2000, opatrenia D.1, D.2 a D.3, 

ktoré monitorujú dopad projektu a celkovú implementáciu dokumentov PAF a opatrenia E.1-E.4, 

ktoré predstavujú stálu komunikáciu a zvyšovanie povedomia. 

Ako sa to dosiahne? Aké zdroje budú potrebné na uskutočnenie týchto opatrení a ako sa 

tieto kapacity zabezpečia? 

Očakáva sa, že na zabezpečenie dlhodobého pokračovania v uvedených opatreniach sa využijú 

rôzne zdroje. Tieto zdroje zahŕňajú platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky s jej novou 

štruktúrou pre opakovaný manažment prevažne nelesných biotopov. Ďalšie aktivity na obnovu, 

ako napríklad hydrologická obnova riečnych systémov, budú väčšinou financované zo 

štrukturálnych fondov pre životné prostredie a zo štátneho rozpočtu. Povinné monitorovanie 

biodiverzity súvisiace so sústavou Natura 2000 sa bude financovať prevažne z národných 

zdrojov MŽP, čiastočne tiež z budúcich štrukturálnych fondov a prípadne ďalších fondov. 

Ministerstvo životného prostredia SR a ďalšie príslušné inštitúcie využijú aj iné dostupné zdroje, 

napríklad nórsky alebo švajčiarsky finančný mechanizmus, ak sú ešte k dispozícii. Očakáva sa 

tiež, že niektoré náklady na ochranu prírody by sa mohli financovať prostredníctvom platieb za 

ekosystémové služby alebo iných podobných inovatívnych finančných schém, ktoré by mohli byť 

navrhnuté počas realizácie projektu. 
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Budú pracovníci prijatí/vyškolení počas projektu naďalej pracovať na implementácii 

plánu? 

Väčšina zamestnancov prijatých na realizáciu projektu bude v budúcnosti pokračovať v práci na 

implementácii PAF. Očakáva sa to najmä od manažérov lokalít, ktorí budú zodpovední za 

komunikáciu so zainteresovanými stranami, a od zamestnancov prijatých do novovytvoreného 

manažmentového strediska. Príjemcovia projektu sa pokúsia udržať ďalšie pozície vytvorené 

počas tohto projektu s využitím dostupných zdrojov. 

Vyškolení pracovníci ŠOP SR a MŽP, ako aj pracovníci ďalších organizácií riadených 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR budú prispievať k implementácii PAF aj 

po skončení projektu. Budú schopní využívať nové prístupy testované v tomto projekte a so 

získanými skúsenosťami budú napríklad schopní lepšie určiť optimálne finančné nástroje na 

podporu manažmentu sústavy Natura 2000, ale aj širších chránených území a manažmentu 

krajiny vo všeobecnosti. 

Ako, kde a kto bude používať získané vybavenie po skončení projektu? (ak je to 

relevantné) 

Keďže tento projekt je pomerne dlhý (10 rokov), plánuje sa kúpiť vybavenie s lepšou 

odolnosťou, aby slúžilo počas celého projektu. Vybavenie bude zahrnuté do účtovného systému 

príjemcov projektu a použije sa na aktivity spojené s ochranou prírody aj po ukončení projektu v 

súlade s víziami a zodpovednosťami príjemcov projektu. 

Do akej miery sa budú po skončení projektu výsledky a zistenia z projektu aktívne 

poskytovať osobám alebo organizáciám, ktoré by ich mohli využiť najlepšie (uveďte tieto 

osoby/organizácie)? 

Skúsenosti z projektu sa budú aktívne zdieľať a šíriť počas celého trvania projektu a tiež po jeho 

ukončení. Príjemcovia projektu využijú všetky príležitosti na takéto šírenie, napríklad aj na 

interných stretnutiach (v rámci Štátnej ochrany prírody SR), na ktorých sú prítomní všetci 

príslušní zamestnanci z celej organizácie. Príjemcovia využijú tiež organizované konferencie a 

workshopy na zdieľanie skúseností s vedeckou komunitou alebo inými ochranármi. Partneri z 

Národného lesníckeho centra môžu prezentovať výsledky projektu aj počas kurzov dištančného 

vzdelávania lesníkov organizovaných v ich inštitúcii. Hlavnými cieľovými skupinami šírenia 

výsledkov projektu a získaných poznatkov sú pracovníci štátnych orgánov ochrany prírody a 

mimovládnych organizácii na ochranu prírody, odborníci z ďalších inštitúcií riadených MŽP 

(Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik), vedci a 

príslušní odborníci, pracovníci rôznych inštitúcií spravovaných Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR (napr. Pôdohospodárska platobná agentúra, ÚKSÚP), pracovníci krajských 

a okresných úradov zodpovední za štátnu správu v oblasti ochrany prírody, odborníci na životné 

prostredie a manažéri. Osobitná pozornosť sa bude venovať širokej verejnosti, ktorá sa bude 

oslovovať mnohými spôsobmi, vrátane sociálnych médií. 
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ZOZNAM VŠETKÝCH NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ 

A. Prípravné činnosti (vypracovanie plánov riadenia/plánov činnosti, získanie licencií a povolení, 
školenia, atď.) 

A.1: Príprava štúdií, technickej dokumentácie a povoľovacích postupov A.2: Príprava 

plánov integrovaného riadenia 

A.3: Príprava stratégie pre zapojenie účastníkov a komunikáciu s účastníkmi A.4: 

Konzultácia s užívateľmi pozemkov 

C. Konkrétne (ochranné/implementačné) činnosti 

C. 1: Zvýšenie účinnosti riadenia miest Natura 2000 

C. 2: Monitorovanie a hodnotenie stavu cieľových ochranných funkcií na úrovni miest 

C. 3: Zlepšenie pružnosti cieľových vlastností Natura 2000 s ohľadom na klimatickú 

zmenu C.4: Vylepšenie pripojiteľnosti k sieti Natura 2000 

C.5: Implementácia konkrétnych ochranných funkcií v projektových lokalitách a rozvoja nových 
prístupov riadenia 

C.6: Kúpa pozemkov, prenájom alebo iné kompenzačné platby v miestach projektu 

C. 7: Hodnotenie socio-ekonomických výhod služieb ekosystému siete Natura 2000 

D. Monitorovanie vplyvu projektových činností (povinné) 

D. 1: Monitorovanie vplyvu konkrétnych projektových činností na biodiverzitu 

D. 2: Monitorovanie socio-ekonomických vplyvov Projektu a služieb ekosystému 

D. 3: Monitorovanie implementácie 

PAF D.4: Monitorovanie a hodnotenie KPI 

D. Verejné povedomie a rozširovanie výsledkov (povinné) 

E. 1: Rozširovanie informácií a zvyšovanie povedomia o sieti Natura 2000 - verejné vzťahy 

E. 2: Rozširovanie a komunikácia pre odborníkov 

E. 3: Rozširovanie výsledkov a prepojenie s inými projektmi 

E. 4: Environmentálne vzdelávanie s ohľadom na Natura 2000 

F. Projektové riadenie a monitorovanie napredovania projektu (povinné) 

F. 1: Projektové riadenie 

F. 2: Príprava plánu po skončení LIFE 

Strana 110 z 288 



 

 

 

Integrované projekty LIFE 2019 - C1a 

PODROBNOSTI O NAVRHOVANÝCH ČINNOSTIACH 

A. Prípravné činnosti (vypracovanie 

plánov riadenia/plánov činnosti, získanie licencií a povolení, školenia, 

atď.) 

ČINNOSŤ A.l: Príprava štúdií, 

technickej dokumentácie a povoľovacích postupov  

Beneficient zodpovedný za implementáciu: ŠOPSR (Štátna ochrana prírody SR) 
Úloha: Koordinácia technickej dokumentácie a povolení na implementáciu aktivít ochrany prírody 
na všetkých pilotných miestach a získanie stavebných povolení pre riadiace centrum v oblasti 
Hornej Oravy. 
Kompetencie: ŠOPSR má skúsenosti s vypracovaním technickej dokumentácie a povolení 
potrebných na implementáciu činností ochrany prírody. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
SVP  

Úloha: Koordinácia technickej štúdie pre znovuotvorenie meanderov  revitalizáciu brehov riek v 
záplavových oblastiach rieky Moravy (pilotné miesto Záhorie) a činnosti spojené s obnovou 
a správou sladkovodných prostredí  v záplavovej oblasti rieky Latorica. 
Kompetencie: SVP už pripravil technickú dokumentáciu a povolenia potrebné na znovuotvorenie 
ramien z minulosti, obnovu brehov riek a iné činnosti spojené so sladkovodnou revitalizáciou v 
záplavovej oblasti riek Dunaj a Morava. 

WWF 

Úloha: Koordinácia štúdie realizovateľnosti implementácie aktivít zameraných na ochranu prírody 
na Poľane a v Muránskej Planine. Koordinácia a vypracovanie znaleckých posudkov a povolení 
potrebných na implementáciu činností ochrany prírody spojených so zatrávnenými oblasťami a 
lesnými prostrediami na troch pilotných miestach. 
Kompetencie: Koordinované znalosti WWF, zapojenie účastníkov a odborníkov do rôznych 
projektov ochrany prírody. 

NLC 

Úloha: Poskytovanie znalostí v oblasti lesníckeho riadenia a poľnohospodársko-lesníckych opatrení 
v rámci štúdie realizovateľnosti na Muráni a Poľane. 
Kompetencie: NLC zodpovedá za prípravu plánov lesníckeho riadenia na Slovensku. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Realizovateľnosť a odborné štúdie sú potrebné na podrobný popis stavu miesta, plánovanie a 
vypracovanie činností na týchto miestach, vrátane ich implementácie a potrebných povolení. 
Vypracovanie technickej dokumentácie podľa aktuálnej legislatívy požadovanej na plánovanie a 
implementáciu stavebných prác pre revitalizačné činnosti na rieke Morava a Latorica. Činnosti si 
budú vyžadovať aj vydanie potrebných povolení na vybudovanie centra ochrany prírody na Hornej 
Orave (stavebné povolenia podľa stavebného zákona č. 50/1977 o územnom plánovaní, povolenia 
podľa zákona č. 543/ 2002 o ochrane prírody a krajiny a povolenie na činnosti podľa zákona č. 
364/2004 o vodách). 
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Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Trvanie: 11/2020 - 12/2022 
Technická dokumentácia sa vypracuje počas prvých dvoch rokov implementácie projektu (1. fáza 
11/2020-12/2022). Táto dokumentácia je potrebnou predbežnou podmienkou pre získanie 
relevantných schválení v súlade so „stavebným zákonom“ ako aj pre výstavbu samotného 
riadiaceho centra (činnosť C.5.1). Toto centrum bude poskytovať optimálnu infraštruktúru, 
technickú a inštitucionálnu podporu pre trvalo udržateľné riadenie rašelinísk v projektovej oblasti. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Projektová oblasť Záhorie 
Štúdia revitalizácie sa pripraví na základe lokálneho prieskumu lokalít (CHVÚ016 Záhorské 
Pomoravie, SKUEV0314 Morava, SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy, SKUEV0125 Gajarské 
alúvium Moravy, SKUEV0311 Kačenky). Na základe tejto štúdie sa vypracujú podrobné projekty 
technickej dokumentácie pre zlepšenie pobrežnej oblasti a obnovu meandrov rieky Moravy. 
Dokumentácia bude obsahovať popis činností obnovy, mapy s lokalitami činností obnovy a 
potenciálne miesta, kde by sa dali uplatniť opatrenia. Stavebné povolenia sa vydajú na základe 
technickej dokumentácie. 
V oblasti SKUEV0314 Morava a CHVÚ016 Záhorské Pomoravie sa znalecká štúdia zameria na jeden 
z týchto dvoch starých meandrov: jeden v blízkosti mesta Suchohrad a druhý v blízkosti prítoku 
rieky Dyje. Táto štúdia sa zameria na navrhnutie obnovy hydrologického režimu vysoko 
sedimentovaných meandrov a na možnosti technického inovatívneho postupu pre prevenciu 
pokračujúcej a ďalšej sedimentácie a stabilizáciu týchto vodných prostredí. Na zlepšenie pobrežnej 
oblasti rieky Morava odstránením fixácie tvrdých brehov je potrebná iná štúdia. Obnova 
sladkovodných ekosystémov na Záhorí by sa mala analyzovať a mal by sa vyhodnotiť hydrologický 
model. Táto štúdia bude musieť odrážať požiadavky protizáplavovej ochrany. Na tento účel sa 
použijú staré ramená na riekach Chvojnica a Morava. V rámci všetkých týchto činností sa musí 
čiastočne alebo kompletne odstrániť fixácia brehov. Water Management Enterprise klasifikuje 
zosilňovanie brehov (kamene zo skalných násypov) ako typ konštrukcie. Preto bude potrebné 
vypracovať technické projekty a stavebné povolenia. 

Projektová oblasť Latorica 
Na mŕtvom ramene Tajba (SKUEV0019 Tarbucka / SKCHVU015 Medzibodrožie) Tice (SKCHVU015 
Medzibodrožie) sa pripravia technické projekty a dokumentácia pre stavebné práce a príslušné 
povolenia. 

Centrum riadenia rašelinísk na Hornej Orave 
Centrum riadenia založené na administratívnych úradoch ŠOPSR na Hornej Orave sa vybuduje 
(Činnosť C.5.1) Pre zaistenie účinnej implementácie opatrení riadenia v lokalitách rašelinísk, kde 
nemajú záujem na dlhodobom riadení týchto lokalít vlastníci ani užívatelia pozemkov, sa vybuduje 
centrum riadenia pod správou ŠOPSR na Hornej Orave (činnosť C.5.1). 
Vypracuje sa technická dokumentácia pre centrum riadenia. Toto bude základný dokument pre 
stavebné povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnej regulácii (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov. Centrum riadenia sa vybuduje na pozemkových parcelách vo 
vlastníctve ŠOPSR. Činnosť zahŕňa aj verené obstarávanie pre výber externých dodávateľov pre 
vypracovanie dokumentácie, stavebných prác, kontrolu počas výstavby riadiaceho centra ako aj 
pre získanie relevantných povolení. 

Činnosti ochrany prírody na Poľane a v Muránskej Planine. 
Štúdia realizovateľnosti v rámci činností ochrany prírody v Muránskej Planine a na Poľane bude 
definovať prístup, činnosti a opatrenia a časovanie / frekvenciu konkrétnych zásahov pre zlepšenie 
statusu zvolených druhov a lesných, agro-lesných a trávnatých prostredí, vrátane monitorovania a 
prístupu zapojenia účastníkov. 
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Obmedzenia a predpoklady: 

Neočakávajú sa žiadne riziká v rámci technickej dokumentácie spojené so schvaľovacími procesmi 
budovania centier riadenia. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, ak je to možné): 

Budú sa vykonávať všetky požadované a potrebné povolenia, štúdie a technické správy pre účinnú 
implementáciu činnosti ochrany prírody. Všetky potrebné dokumenty a povolenia potrebné na 
výstavbu a centra riadenia sa pripravia a schvália. 

• Schválenie stavebných postupov pre centrum riadenia. 
• Technická správa pre znovuotvorenie ramien miesta a revitalizáciu brehov rieky Morava. 
• Technické dokumenty potrebné na práce obnovy v oblasti Latorice. 
• Štúdia realizovateľnosti a hydrologický model pre obnovu rieky Morava. 
• Štúdie realizovateľnosti pre činnosti na ochranu prírody na Poľane a v Muránskej Planine 

(2 štúdie). 

Odhad nákladov: 

Náklady na personál (ŠOPSR) 
Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalý personál - manažér pracoviska/odborník na uplatňovanie 
postupov v ŠOPSR 
Denná sadzba: 103 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku 
plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 
Počet dní: 1 rok * 20 osobodní za rok = 20 osobodní za celý projekt * denná sadzba 103 EUR = 2 
060 EUR 
Pracovné úlohy: riadenie technickej dokumentácie a stavebných povolení pre riadiace centrá 

Náklady na personál (WWF) 
Účastník a odborník na údaje: 130 EUR * 70 dní = 9 100 EUR 
odborník na ochranu prírody: 170 EUR * 29 dní = 4 930 EUR 
odborník na  divú zver: 130 EUR * 16 dní = 2 080 EUR odborník na 
sladkovodné prostredie: 143 EUR * 100 dní = 13 000 EUR lesnícky 
odborník: 145 EUR * 100 dní = 11 000 EUR 2. fáza: 2 600 EUR 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 

Náklady na personál (NLC) 
Poľnohospodársko-lesnícky odborník a odborník na riadenie: 107 EUR * 30 dní = 3 
210 EUR Odborník 7 (záhradník, ovocinár): 113 EUR * 10 dní = 1 130 EUR 

Náklady na personál (SVP) 

Koordinátor manažéra pracoviska: 110 EUR * 105 dní = 11 500 EUR 

Finančný manažér: 165 EUR * 50 dní = 8 250 EUR 

Náklady na externú asistenciu (ŠOPSR) 
- Vývoj projektovej dokumentácie pre centrá riadenia (ŠOPSR) - 10 000 EUR 
- Mapovanie a inventár na prípravu 2 znaleckých štúdií na Muránskej planine a Poľane 

(WWF) odhad 10 000 EUR 
- Štúdia realizovateľnosti a hydrologický model pre obnovu sladkovodných oblastí v oblasti 

Záhorie (WWF): 15 000 + 10 000 euro= 25 000 EUR 
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Náklady na externú asistenciu (SVP) 

• Technická správa pre znovuotvorenie ramena a revitalizáciu brehov riek v oblasti Záhorie: 
30 000 EUR 

• Technická (30 000 EUR), geodetická (50 000 EUR) a stavebná (40 000 EUR) správa pre 
oblasť Latorice: Celkom = 120 000 EUR 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný termín 

Technická dokumentácia pre centrum riadenia A.1 12/2022 

Štúdia realizovateľnosti a technická projektová 
dokumentácia v oblasti Záhorie 

A.1 12/2022 

Technická projektová dokumentácia pre oblasť Latorice A.1 12/2022 

Štúdia realizovateľnosti pre oblasť Poľany a Muránskej 
planiny A.1 12/2022 

Míľniky: 

Názov míľnika 
Kód 

príslušnej činnosti 

Konečný 
termín 

 

Technická dokumentácia pre centrum riadenia schválená 

A.1 12/2022 

Konzultácia štúdie realizovateľnosti a technická dokumentácia 
pre oblasti Záhoria a Latorice 

A.1 
06/2022 

Konzultácia štúdie realizovateľnosti pre oblasť Poľany a 
Muránskej planiny 

A.1 
06/2022 
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ČINNOSŤ A.2: Príprava pánov integrovaného riadenia 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: ŠOPSR 
Úloha: príprava plánu integrovaného riadenia projektovej oblasti Záhorie, koordinácia ostatných 
subjektov počas ich prípravy, príprava katalógu opatrení riadenia pre implementáciu plánov 
riadenia v lokalitách Natura 2000. 
Kompetencie: ŠOPSR je odborná organizácia s dlhými skúsenosťami pri príprave komplexných 
plánov riadenia chránených oblastí. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
DAPHNE 
Úloha: Poskytovanie údajov a odborných znalostí v oblasti riadenia trávnatých oblastí a riadenia a 
obnovy lokalít NATURA 2000. 
Kompetencie: Daphne má viac ako 20-ročné skúsenosti s riadením, monitorovaním a ochranou 
trávnatých oblastí. Táto organizácia za uplynulé roky vypracovala národný inventár trávnatých 
oblastí a rašelinísk. Nedávno DAPHNE dokončil hodnotenie na báze monitoringu trávnatých oblastí 
s vysokou prírodnou hodnotou na Slovensku za 12 rokov uplatňovania agro-environmentálnych 
opatrení pre Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

NLC 
Úloha: Poskytovanie údajov spojených s lesníctvom a príprava riadenia lesa a plánov 
agrolesníckeho riadenia ako komponent integrovaného plánu riadenia projektovej oblasti Záhorie. 
Kompetencie: NLC pripravuje plány riadenia v lesníckych oblastiach už mnoho rokov. NLC takisto 
spravuje najväčšiu zbierku lesníckych údajov na Slovensku a zároveň vybudoval medzinárodné 
kontakty s viacerými európskymi inštitúciami v oblasti agrolesníctva. 

WWF 
Úloha: Zosilnenie spolupráce, zapojenie užívateľov pozemkov, lokálnych partnerov a účastníkov na 
pilotných miestach. Prispenie k znalostiam integrovaného plánu riadenia a katalógu opatrení 
riadenia pre implementáciu plánov riadenia v rámci miest Natura 2000 - poskytovanie znalostí v 
oblasti ochrany lesníckeho a nelesníckeho prostredia a riešení v oblasti sladkej vody, ekologických 
koridorov ako aj ochrany druhov. 
Kompetencie: WWF má dlhé skúsenosti so zapojením účastníkov, určením a implementáciou 
konkrétnych činností ochrany prírody. 

SVP 
Úloha: Poskytovanie všetkých údajov spojených s riadením v oblasti sladkovodných prostredí a v 
oblasti technických znalostí v rámci prírodných riešení pre prevenciu záplav a opatrenia ochrany, 
obnovu brehov riek a bočných ramien, prispievanie k rozvoju plánu. 
Kompetencie: SVP je štátny podnik zodpovedný za prípravu plánu riadenia riek a riadenia riečnych 
povodí na Slovensku. Môžu odborne prispievať k rozvoju integrovaného plánu riadenia v oblasti 
ochrany sladkovodných prostredí. 

A.2.1 Príprava základnej metodológie a integrovaného plánu riadenia Dôvody, prečo je táto 

činnosť potrebná: 

Na Slovensku existujú rôzne typy plánov riadenia pripravené viacerými účastníkmi, veľmi často v 
rovnakej lokalite Natura 2000. ŠOP SR, ale aj iné organizácie sú oprávnené na prípravu rôznych 
plánov riadenia chránených oblastí (národné parky, chránené územné oblasti, prírodné rezervácie, 
chránené oblasti, oblasti Natura 2000 - SCI a SPA). Táto dokumentácia pre ochranu prírody je 
pripravená spolu so 
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zákonom o ochrane prírody č. 543/2002, pre lesné oblasti (vrátane lokalít Natura 2000) sú 
pripravené plány lesníckeho riadenia podľa lesníckeho zákona (zákon č. 326/2005). V povodiach 
riek pripravuje SVP plány riadenia pre rieky (opäť vrátane lokalít Natura 2000). V dôsledku toho sú 
všetky plány riadenia situované do rovnakej oblasti, prakticky sa pripravia rôznymi organizáciami a 
často nie sú kompatibilné, chýba im spoločná línia. Táto situácia vytvára v praxi veľa problémov, 
keďže opatrenia uvedené v týchto rôznych plánoch riadenia sú často protikladné. 
Opatrenia ochrany lesov, sladkovodných a nelesných prostredí lokalít NATURA 2000 na Slovensku 
sa doteraz realizovali nesystematicky a lokálne v malej mierke chránených oblastí z rôznych 
dôvodov. Jedným z týchto dôvodov je to, že v slovenskej praxi ochrany prírody chýba nástroj alebo 
norma na realizáciu  opatrení riadenia ochrany v chránených oblastiach. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Z vyššie uvedených dôvodov je veľmi dôležité skúsiť vyhodnotiť inovatívny, demonštratívny 
integrovaný plán riadenia pre dve projektové oblasti, jednu zameranú na nížiny s mozaikou 
záplavových oblastí, lesných a nelesných prostredí a jednu horskú oblasť pozostávajúcu najmä z 
lesov, za prítomnosti trávnatých oblastí a malých riek. Ako hlavná nížinná oblasť bola zvolená 
projektová oblasť Záhorie a Poľana ako ukážková horská oblasť. V tejto oblasti bude ŠOPSR 
koordinovať spolu s NLC (napríklad riadenie lesného ekosystému, riadenie projektu, 
agrolesníctvo), DAPHNE (riadenie trávnatých plôch), WWF (les,  divá zver, sladká voda, trávnaté 
plochy) a SVP (riečna revitalizácia), tvorbu nového typu dokumentácie - integrované plány 
riadenia. 
Tieto integrované plány riadenia by mali integrovať všetky relevantné dokumenty, vrátane plánov 
riadenia lesov, systémov poľnohospodárskych dotácií a plánov riadenia povodia riek, pričom sa 
budú zameriavať na ochranu prostredí a druhov. Čiastočné plány povodia riek a ochrany pred 
záplavami budú integrované so zameraním na prostredie a druhy, ktoré závisia od rieky a jej stavu. 
Je to podobné pri lesných prostrediach, dôležité je harmonizovať riadenie záznamov (plány 
riadenia lesov) a kultiváciu lesa, s ochranou prostredí a druhov. Najmä zvieracie druhy (vtáky a 
bezstavovce), spojené s mŕtvym drevom alebo dutými stromami potrebujú špecifické opatrenia a 
zmenu aktuálneho postupu riadenia. 
Riadenie nelesných prostredí financované zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) takisto 
potrebuje aktualizáciu, aby sa získali lepšie modely riadenia použité v ochranných oblastiach a na 
správne zadávanie pokynov vlastníkom a používateľom za účelom používania vhodného riadenia. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Pre úspešnú implementáciu integrovaných plánov riadenia by mali byť vypracované návrhy na 
zmeny legislatívneho procesu a mali by byť vypracované aj smernice na vytváranie plánov riadenia 
v rôznych sektoroch. Na rôznych úrovniach sa očakáva veľa pracovných stretnutí za účelom 
prípravy predpokladu a príležitosti na vytvorenie tohto typu plánu riadenia. Takisto je potrebná 
verejná a odborná diskusia, prípravná analýza a štúdia realizovateľnosti. Tieto kroky sú potrebné 
pre prípravu pilotného integrovaného plánu riadenia. 

A2.2 Príprava katalógu opatrení riadenia pre implementáciu plánov riadenia v lokalitách Natura 
2000 

Touto normou môže byť Katalóg ochranných opatrení v lesníckych, nelesníckych a sladkovodných 
oblastiach siete NATURA 2000 na zlepšenie a udržanie stavu ochrany prostredí a druhov 
komunitného záujmu na Slovensku. Tento katalóg by mal obsahovať technický popis činností 
riadenia v oblasti lesných, nelesných a sladkovodných prostrediach komunitného významu, ktoré 
sa normálne vykonávajú v chránených oblastiach, vrátane technológií, materiálov, produktov, 
použitých zvierat, definícií najlepších postupov a praktických príkladov. Mal by slúžiť ako základ 
pre implementáciu opatrení 

Strana 116 z 288 



 

 

riadenia z PAF, pre rozvoj a implementáciu plánov riadenia SPA a SCI a všetkých ostatných činností 
ochrany v lokalitách NATURA 2000. Tento katalóg zlepší plánovanie a implementáciu činností 
riadenia ochrany v lokalitách NATURA 2000, čo zaisťuje porovnateľnosť týchto činností v rámci 
lokalít NATURA 2000. Tento katalóg bude slúžiť pre Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, 
ostatné štátom vlastnené spoločnosti, právne entity a vlastníkov pozemkov, ktorí riadia lokality 
NATURA 2000 a pomôžu im vybrať vhodné riadenie, ktoré povedie k zlepšeniu a zachovaniu 
priaznivého stavu zachovania prostredí a druhov s komunitným významom v týchto oblastiach. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Tento katalóg bude pozostávať z jednotiek rozdelených na skupiny podľa opatrení riadenia 
ochrany prírody. Navrhované jednotky: 

A. Riadenie trávnatých plôch - Kosenie nelesnej vegetácie, vrátane vlhkých plôch a vodných 
prostredí - typy mechanizácií použitých na kosenie, postup kosenia, spracovávanie 
kosenej vegetácie. Obnova trávnatých plôch s pomocou regionálnych zmesí semien - 
spôsoby obnovy a spôsoby získavania regionálnych zmesí semien a iné. Pasenie - systémy 
na pasenie, intenzita živočíšnej výroby na pastvinách, oplotenia pastvín, miesta na pitie 
pre zvieratá, dodatočné kŕmenie pre zvieratá a iné. 

B. Riadenie invazívnych druhov a sekundárna sukcesia - odstránenie nevhodných a 
invazívnych rastlinných druhov (používané spôsoby a technológie a odporúčané riadenie). 
Odstránenie stromov, krov a sekundárnych rastlín - typy mechanizácií použitých na 
odstránenie stromov a krov, postup, spracovávanie odstráneného dreva, zber, nakladanie 
a preprava dreva a iné. 

C. Lesné riadenie - uzavreté lesné riadenie a zosilnenie tradičných postupov lesného 
riadenia, obnova lesnej štruktúry a zosilnenie pôvodných druhov stromov. 

D. Sladkovodné ekosystémy - údržba, obnova a základ nádrží, rybníkov a iných vlhkých 
území; premostenie odvodňovacích kanálov; odstránenie podzemného odvodu vôd; 
revitalizácia ramien riek / renaturalizácia; revitalizácia / renaturalizácia vodných tokov; 
revitalizácia / renaturalizácia záplavovej oblasti; opatrenia na zadržiavanie vody v 
špecifických prostrediach. 

E. Agrolesnícke ekosystémy - riadenie a najlepšie postupy pre zavedenie a zachovanie 
agrolesníckych ekosystémov, najmä v oblastiach intenzívnych poľnohospodárskych 
postupov a v opustených nelesných prostrediach v oblastiach NATURA 2000. 

F. Ochrana druhov - definícia najlepších postupov pre ochranu zvolených druhov, vrátane 
riadenia, preventívnych opatrení, vtáčích klietok a hniezd, zimovísk, inkubátorov pre plazy 
a obojživelníky a iných. 

Obmedzenia a predpoklady: 

Pokiaľ ide o integrovaný plán riadenia, môže vzniknúť problém s legislatívou a variabilitou v 
systéme vytvárania rôznych plánov riadenia. Ostatné problémy zahŕňajú nedostatok údajov, rôzne 
záujmy kľúčových účastníkov, nezhody v legislatíve, nedostatočnú kompatibilitu medzi databázami 
a údaje potrebné na prípravu integrovaného plánu riadenia, nedostatočné informácie o 
činnostiach plánovania, ktoré by mohli ovplyvniť lokality Natura 2000, atď. 
Pokiaľ ide o katalóg opatrení, personálna odborná kapacita môže predstavovať riziko, keďže nie je 
dostatok odborníkov, ktorí by sa venovali opatreniam oblastného riadenia, najmä pri niektorých 
špecifických/menších typoch prostredí. Znalosti dobrých postupov niekedy chýbajú alebo sú veľmi 
variabilné a v niektorých prípadoch môže vzniknúť problém s identifikáciou aktuálneho 
najlepšieho postupu pre najlepšie výsledky. Riziká by sa znížili zapojením najlepších odborníkov a 
možno vedeckého sektora do prípravy katalógu. 

Strana 117 z 288 



 

 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, ak je to možné): 

• Vypracujú sa integrované plány riadenia pre projektovú oblasť Záhorie a Poľana. Bude to 
prvý integrovaný plán riadenia pre celú chránenú oblasť na Slovensku na základe 
najlepších postupov pri ochrane prírody, riadenia sladkovodných prostredí, ochrany lesov 
ako aj účinného zapojenia účastníkov a zapojenia rozhodujúcich entít. Plány sa zhodnotia 
podľa existujúcich údajov a dostupných odborných znalostí. 

• Kompletná a finálna verzia katalógu opatrení na základe najlepších postupov a 
inovatívnych metód pre riadenie chránených prostredí. 

Odhad nákladov: 

Náklady na personál (DAPHNE) 
Pozícia/úloha v rámci Projektu: 
Skúsený odborník na biodiverzitu - prostredia 170 EUR * 10 osobodní = 1700 EUR Skúsený 
odborník na biodiverzitu - hodnotenie 160 EUR * 10 osobodní = 1600 EUR 

Náklady na personál (ŠOPSR) 
1. fáza 
2 x manažér pracoviska/ odborník na plánovanie riadenia 103 EUR *150 dní =15 450 EUR 
Odborník špecialista: 125 EUR *100 dní = 12 500 EUR 
2 x odborníci špecialisti/odborník na opatrenia riadenia = 125 EUR * 160 dní = 20 000 EUR 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 
2. fáza: 102 000 EUR 3. fáza: 6 150 EUR 

Náklady na personál (WWF) 
Účastník a odborník na údaje: 130 EUR * 72 =9360 EUR odborník na ochranu prírody: 170 EUR * 

100 = 17 000 EUR odborník na  divú zver: 130 EUR * 70 EUR = 9 100 EUR odborník na 

sladkovodné prostredie: 130 EUR * 115 dní = 14 950 EUR lesnícky odborník: 110 EUR * 115 dní = 

12 650 EUR 2. fáza: 13 000 EUR 3. fáza: 9 690 EUR 

Personál (SVP) 

Koordinátor manažéra pracoviska: 110 EUR * 110 dní = 12 100 EUR 

Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 

priebehu celého Projektu. 

Náklady na personál (NLC) 
Odborník - agrolesníctvo: 155 EUR * 20 dní = 3 100 EUR odborník - lesníctvo: 156 EUR * 10,5 dní 
= 1 650 EUR 
Odborník - agrolesníctvo a riadenie: 107 EUR * 60 dní = 6 420 EUR 
Asistent v danej oblasti: 94 EUR * 20 dní = 1 880 EUR 
Odborník 7 (záhradkár, ovocinár): 113 EUR * 40 dní = 4 520 EUR 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný 
rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Náklady na externú asistenciu (ŠOPSR): 
Kompletný katalóg opatrení (ŠOPSR): 18 000 EUR 
Inventár chýbajúcich údajov pre integrovaný plán riadenia: 15 000 EUR 
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Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Pripravený integrovaný plán riadenia pre oblasť Záhoria a 
Poľany 

A.2 12/2024 

Katalóg opatrení riadenia pre implementáciu plánov 
riadenia v lokalitách Natura 2000 

A.2 12/2024 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný termín 

Odborné stretnutie a definícia pracovného plánu pre IMP 
a Katalóg opatrení 

A.2 12/2021 

Komentáre k návrhu katalógov opatrení a integrovaného 

plánu riadenia pre oblasť Záhoria a Poľany. 

A.2 12/2023 
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ČINNOSŤ A.3: Príprava stratégie pre zapojenie účastníkov a 
komunikáciu s účastníkmi 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: WWF 
Úloha: Koordinácia, získavanie údajov, analýza údajov, vypracovanie stratégie zapojenia účastníkov, 
príprava a školenia v oblasti komunikácie. 
Kompetencie: WWF má dlhé skúsenosti so zapojením účastníkov, určením a implementáciou konkrétnych 
činností ochrany prírody. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
MŽP 
Úloha: Komunikácia s kľúčovými účastníkmi a rozhodujúcimi entitami, spoločný rozvoj stratégie. 
Kompetencie: Ministerstvo je zodpovedné za implementáciu politiky ochrany prírody spolu so 
všetkými relevantnými účastníkmi a rozhodujúcimi entitami. 

ŠOPSR 
Úloha: Poskytovanie informácií a znalostí o účastníkoch s ohľadom na plány riadenia v lokalitách 
Natura 2000 
Kompetencie: ŠOPSR je odborná organizácia s dlhými skúsenosťami pri príprave komplexných 
plánov riadenia chránených oblastí. 

NLC 
Úloha: Účasť na distribúcii dotazníkov, spoločný rozvoj stratégie. Kompetencie: NLC spravuje 
najväčšiu zbierku lesníckych údajov na Slovensku a pravidelne komunikuje s účastníkmi z oblasti 
lesníctva. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Pre úspešné riešenie cieľových environmentálnych problémov je potrebné zapojenie všetkých 

relevantných strán. Úrady, ktoré nesú istú zodpovednosť za riadenie lokalít Natura 2000 často 

nemajú potrebné znalosti v oblasti účinnej komunikácie a spolupráce. Existuje mnoho rôznych 

skupín, ktoré si vyžadujú odlišné prístupy pri komunikácii. Nedostatočná konzistentnosť, 

efektívnosť a schopnosť komunikácie je hlavným spoločným problémom. Takisto aj v komunikácii 

často chýba recipročná znalosť cieľov ostatných strán, motívov a potenciálnych bariér, ktoré 

neumožňujú vzájomnú dôveru a dlhodobý vzťah medzi stranami, čím sa oslabuje efektívnosť 

riadenia pracoviska. Niektorí účastníci majú nízky záujem o túto tému alebo je pre nich jazyk ťažko 

pochopiteľný. Aktéri v oblasti ochrany a manažéri by mali implementovať plány a spolupracovať s 

účastníkmi. Preto bude stratégia pre zapojenie účastníkov a komunikáciu s účastníkmi významným 

dokumentom, ktorý pomôže partnerom projektu implementovať ich činnosti efektívne a zlepšiť 

komunikáciu a spoluprácu s účastníkmi nielen na lokálnej úrovni, ale aj medzi účastníkmi a úradmi 

v regiónoch. Motivácia účastníkov k neustálemu zapájaniu sa do ochrany Natura 2000 je kľúčovým 

faktorom pre každý dlhodobý úspech ochrany prírody. 

Na prípravu dobrej stratégie pre zapojenie účastníkov a komunikáciu s účastníkmi sa musí 

pripraviť dobrá analýza účastníka a musia sa zorganizovať konzultačné stretnutia. Tieto nám 

poskytnú užitočné informácie o prístupoch, pocitoch, otázkach účastníkov ako aj ich problémoch, 

konfliktoch alebo výhodách, ktoré vnímajú v súvislosti s riadením lokalít Natura 2000. Vhodná 

komunikácia a stretnutia s účastníkmi sú dôležité pre ich pochopenie cieľov projektu a podporu 

pre implementáciu činností projektu. Činnosť A.3 predstavuje významnú činnosť prípravy pri 

činnostiach C.5, C.6, E.2, ale aj pri E.1 a E.4. 
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Očakávané prispenie Projektu k implementácii PAF: 

E.1.2. Riadenie lokality a komunikácia s účastníkmi: 

• Pokračovanie v spolupráci s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami v oblasti 

činností podpory ochrany prostredí a druhov, vrátane eliminácie nelegálnej aktivity. 
• Posilnenie samotnej spolupráce so samostatnými orgánmi (mestá, dediny a regióny), 

najmä v procese rozvoja plánu využívania pôdy. 
• Pokračovanie v procese a vyjednávania s ohľadom na riadenie najprísnejšie 

chránených oblastí (5. stupeň ochrany alebo nižší), ktoré vlastní štát s cieľom vymeniť 
ich v rámci administratívy MŽP alebo ŠOPSR. 

• Možnosť vyvinúť a implementovať Plán komunikácie MŽP so štátnymi orgánmi a 
inštitúciami kompetentnými v oblasti ochrany prírody, Slovenskou environmentálnou 
inšpekciou, ŠOPSR a inými. 

• Efektívne využívať pracovné skupiny ustanovené MŽP alebo ŠOP SR okrem iného na 
ochranu veľkých mäsožravcov, tetrova veľkého a iné fóra na riešenie špecifických 
problémov. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Hlavným cieľom tejto činnosti je vypracovať stratégiu na zapojenie účastníkov a komunikáciu s 

nimi. Táto stratégia by mala ustanoviť účinnú komunikáciu pri implementácii PAF a pri riadení 

Natura 2000 na Slovensku. Takisto pomôže projektovým partnerom jasne a efektívne 

komunikovať tému Natura 2000, projektové aktivity vo všeobecnosti, činnosti riadenia v 

príslušných lokalitách ako aj služby ekosystému lokalít Natura 2000 rôznym skupinám akcionárov a 

zapojiť ich do projektu účinným spôsobom. Špeciálna pozornosť sa venuje užívateľom pozemkov a 

vlastníkom pozemkov, pričom je potrebný ich súhlas pre implementáciu riadenia v lokalitách 

Natura 2000 a neexistuje dostatočne efektívna komunikácia s nimi. Ich zapojenie od začiatku 

projektu a súvislá práca v oblasti komunikácie je potrebná pre dobrú implementáciu projektu a 

pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti. 

Túto stratégiu pripraví WWF SK s podporou projektových partnerov počas prvej fázy projektu. 

Bude založená na analýze účastníkov, zbere údajov cez dotazníky, štrukturálne rozhovory a 

odborné znalosti. Na prípravu stratégie sa vykonajú nasledujúce kroky: 

1. Analýza účastníkov 

Úlohou bude identifikovať a analyzovať všetkých účastníkov zapojených do riadenia lokalít Natura 

2000 a tých, ktorí využívajú jej socio-ekonomické výhody. Analýza bude identifikovať ich záujmy, 

problémy, potreby, očakávania vo vzťahu k riadeniu lokalít Natura 2000. 

Účastníci sa identifikujú na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (príslušné lokality). Špeciálne sa 

zameriame na tých, ktorí majú priamy vplyv na rozhodovanie alebo ktorí dokážu ovplyvniť 

implementáciu činností v príslušných lokalitách (C.5) alebo kde majú činnosti ochrany prírody 

výrazný vplyv na ich záujmy. Zoznam kontaktov sa pripraví a uloží v databáze účastníkov, ktorá sa 

bude pravidelne aktualizovať a ktorú budú využívať všetci projektoví partneri počas 

implementácie projektu. Hlavné skupiny účastníkov, ktoré sa budú podrobnejšie analyzovať, sú: 

• na národnej úrovni 
- štátna administratíva a lokálna vláda (inštitúcie, ministerstvá) 

- správa vodných tokov, lesov a poľnohospodárstva (primárny sektor) 
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- prepravné inštitúcie 
- obchodný sektor (napríklad turistika) 
- mimovládne organizácie 
- akademické inštitúcie (univerzity, výskumné organizácie) 
- novinári 

• na regionálnej a miestnej úrovni (pilotné lokality) 
- zástupcovia regionálnych orgánov (samosprávne celky, regionálne 

úrady, obce) 
- miestni farmári, lesníci, včelári 
- užívatelia pozemkov a vlastníci pozemkov v príslušných lokalitách 
- miestni zástupcovia poľovníckych / rybárskych organizácií 
- miestne turistické organizácie 
- miestne komunity 
- mimovládne organizácie 
- novinári 
- školy 

Účastníci budú klasifikovaní a analyzovaní podľa kritérií, ktoré im pomáhajú lepšie pochopiť ich 

úlohy, záujmy, rozhodovaciu moc, očakávania a návrhy, možný vplyv alebo potenciálne zapojenie 

do projektu. Aby sme pochopili ako lepšie zapojiť rôznych účastníkov do projektu, bude dôležité 

zároveň poznať ich potreby, znalosti a skúsenosti spojené s riadením lokalít Natura 2000 a ich 

vzťahy a prístupy k Natura 2000 a služby ekosystému. Prostredníctvom tohto procesu sa 

identifikujú hlavné problémy a konflikty vo vzťahu k riadeniu lokalít Natura 2000. Pomôže to 

projektovým partnerom nastaviť požadovaný stav a navrhnúť ďalšie kroky pre ich zlepšovanie 

počas projektu. Informácie potrebné pre analýzu sa budú zbierať na základe semi-

štruktúrovaných rozhovorov, skupinových rozhovorov, skupinových rozhovorov a online 

prieskumov. Všetky potrebné dotazníky a štruktúrované rozhovory pripraví WWF SK a budú sa 

konzultovať s príslušnými projektovými partnermi. Projektoví partneri sa zúčastnia zberu dát. 

Dáta vyhodnotí WWF SK. 

Všetky potrebné kontakty s účastníkmi sa získajú v rámci analýzy účastníkov (A.3). Oficiálny list 

informujúci o projekte sa pošle najmä účastníkom príslušných lokalít (ako sú napríklad obce, 

regionálne úrady príslušných inštitúcií, atď.) na začiatku prvej fázy implementácie projektu. 

Účastníci, ktorí budú identifikovaní pri príslušných miestach na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni, budú požiadaní, aby vyplnili dotazníky alebo sa s nimi budú viesť rozhovory s cieľom získať 

znalosti o ich potrebách, znalostiach a skúsenostiach spojených s riadením lokalít Natura 2000, o 

ich vzťahoch a prístupoch k Natura 2000 a službám ekosystému (A.3). 

2. Vypracovanie stratégie pre zapojenie účastníkov a komunikáciu so špeciálnym zameraním na 

užívateľov pozemkov 

Na základe informácií uvedených v analýze akcionárov WWF SK pripraví stratégiu pre zapojenie 

akcionárov a komunikáciu. Navrhne sa rámec pre komunikáciu s rôznymi akcionármi, so špeciálnym 

zameraním na užívateľov pozemkov v lokalitách Natura 2000 a optimálne spôsoby vysvetlenia priorít 

ochrany prírody užívateľom pozemkov. Pripravia sa metodické smernice pre cieľovú a systematickú 

komunikáciu. Hlavné zameranie bude na: 

- identifikáciu toho, ktorí užívatelia pozemkov a iné zvolené cieľové skupiny by sa mali osloviť, v akej 

forme a kedy (ako často), kde a kým 
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- identifikáciu vhodných spôsobov hľadania spoločných hodnôt, cieľov a spôsobov riešenia konfliktov. 

Plány zapojenia účastníkov sa vypracujú pri každom pilotnom mieste a zohľadnia potreby / problémy 

špecifické pre každú oblasť. Pripraví sa štruktúra a obsah školenia pre ochranárov prírody. Samotné 

školenie a hlavná časť komunikácie so zvolenými akcionármi (najmä s užívateľmi pozemkov) prebehne 

v rámci činnosti E.2. 

Táto stratégia sa ďalej použije ako základ pre rozvoj Plánu komunikácie MŽP so štátnymi orgánmi a 

inštitúciami kompetentnými v oblasti ochrany prírody. 

Táto stratégia sa distribuuje projektovým partnerom za účelom komentárov a následne sa sfinalizuje 

počas fázy projektu. Potom sa bude zdieľať medzi projektovými partnermi pre ďalšie použitie. 

Miestne a regionálne orgány: obce, Regionálne okresné úrady a okresné úrady (najmä Oddelenie pre 

environmentálne riadenie a krajinu, Oddelenie využívania pozemkov a lesného riadenia, Oddelenie 

výstavby) sú rozhodujúcimi entitami vo vzťahu k určovaniu a riadeniu prírodných oblastí a 

ekosystémov. Všetky činnosti riadenia a obnovy implementované v rámci lokalít Natura 2000 alebo ich 

chránených lokalít musí schváliť príslušný orgán. Plány riadenia pre novo vytvorené SCI sa odošlú 

okresným úradom na schválenie. Projekty ochrany, ktoré sú potrebné na vytvorenie SCI ako chránenej 

oblasti národnej siete PA, sa odošlú okresným úradom spolu s plánmi riadenia. 

Oficiálne žiadosti potrebné pre implementáciu konkrétnej činnosti ochrany (C.5) sa pošlú všetkým 

príslušným miestnym a regionálnym orgánom s kompletnou potrebnou dokumentáciou. Zástupcovia 

rozhodujúcich entít budú pozvaní na všetky dôležité projektové stretnutia (A.1, A.2) a príslušné 

školenia (E.2). V prípade potreby sa zorganizujú osobné stretnutia. Regionálne orgány sa budú 

kontaktovať aj za účelom vyjednávania o vylepšeniach riadenia cieľových vlastností v lokalitách v rámci 

ich zodpovednosti. Prejednajú sa s nimi problematické miesta, identifikované prekážky dosahovania 

priaznivého stavu v lokalitách a implementácia potrebného riadenia. Prejedná sa aj vylepšenie riadenia 

a používanie nástrojov vypracovaných v rámci tohto Projektu (C.1). Regionálne priestorové plány, ktoré 

sa budú analyzovať a dopĺňať z pohľadu ekologickej konektivity, sa odošlú aj príslušným orgánom 

(napríklad okresné úrady, obce...) (C.4). 

V rámci Činnosti A.1 sa prejednajú aj štúdie realizovateľnosti prostredníctvom stretnutí a konzultácií 

(A.4) a poskytnú sa komentáre od miestnych komunít, starostov, obcí, miestnych štátnych lesných 

úradov, užívateľov pozemkov a vlastníkov pozemkov (ak nie sú na štátnej pôde), Štátnej ochrany 

prírody a príslušných administratív CHKO (Záhorie, Latorica, Poľana, Muránska planina). Okrem toho 

budú prebiehať oficiálne porady so správcami inžinierskych sietí infraštruktúry počas prípravných prác 

a autorizačných postupov potrebných pre činnosti ochrany (oficiálne listy, žiadosti o povolenia). 

Vlastníci pozemkov, orgány pre ochranu prírody, orgány pre riadenie vody, lesná správa pre 

vypracovávanie integrovaných plánov riadenia pre príslušné projektové miesta ako aj ostatní významní 

účastníci sa zúčastnia stretnutí, kde budú predložené integrované plány riadenia pre príslušné miesta a 

budú presne prejednané. Dokumenty sa upravia podľa relevantných komentárov. Štátny lesný podnik 

a vedecká komunita sa zúčastnia na príprave integrovaných plánov riadenia. Odborníci a vedci budú 

zapojení do prípravy katalógu opatrení a zúčastnia sa stretnutí ako aj komentára katalógu. Slovenská 

komora poľovníkov bude pozvaná na stretnutia ohľadom integrovaných plánov riadenia vo zvolených 

projektových oblastiach (A.2). 

Špeciálna pozornosť sa venuje majiteľom pozemkov a užívateľom pozemkov na príslušných miestach. 

Hlavní užívatelia pozemkov 
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zahŕňajú Štátnu lesnícku spoločnosť, Štátne lesy TANAP, Slovenský pozemkový fond (nelesné oblasti), 

Ministerstvo obrany SR a niektoré iné štátne organizácie, ktoré spravujú pozemky ako aj súkromných 

vlastníkov. Najdôležitejší vlastníci pozemkov, užívatelia pozemkov, ale aj iní účastníci na príslušných 

miestach budú kontaktovaní s ohľadom na rokovania a konzultácie v zmysle konkrétnych opatrení 

ochrany (A.4). Budú im vysvetlené priority a potreby chránených oblastí ako aj účel a výhody siete 

Natura 2000. Názor užívateľov pozemkov, najmä súkromných vlastníkov, bude súčasťou plánovania 

riadenia a praktickej implementácie opatrení riadenia. Užívatelia pozemkov budú poučení o 

možnostiach špecifických opatrení riadenia pri prostrediach a druhoch. Vo fáze replikácie budú 

užívatelia pozemkov využívať pomoc pri žiadosti o granty / dotácie ako napríklad z SPP alebo iných 

schém financovania a pri komunikácii s príslušnými orgánmi. 

Súkromní vlastníci pozemkov v príslušných lokalitách budú kontaktovaní formou oficiálneho listu a 

osobných stretnutí (A.4), aby získali súhlas s plánovanými zásahmi do špecifických lokalít (napríklad 

Horná Orava) alebo do ustanovených dohôd, aby sa umožnila realizácia činnosti a zaistila dlhodobá 

udržateľnosť investície / obnova zabezpečovaná projektom (Záhorie, Poľana). Vypracujú sa dlhodobé 

dohovory s vlastníkmi (C.5.2.) a podpíšu sa dohody. 

Pozemky (príslušné parcely) sa odkúpia od vlastníkov pozemkov alebo sa s vlastníkmi pozemkov podpíšu 

kontrakty o uzatvorení budúcich predajných zmlúv (C.6). Manažéri lokalít budú komunikovať cez bežnú 

poštu a/alebo osobne s vlastníkmi pozemkov, aby im podrobne vysvetlili dôvody, prečo je daný 

pozemok taký dôležitý z pohľadu ochrany prírody a to, aké výhody kúpa prinesie (C.6). Súhlas od 

vlastníkov pozemkov pri navrhovaných zásahoch plánovaných v rámci podriadenej činnosti (C.5.3) sa 

vyjedná. Vlastník sa musí zaviazať, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by narušila 

investície/obnovu vyplývajúce z projektu. Tento dohovor musí byť platný počas vhodne dlhého 

obdobia (C.5.3). Konzultácia s vlastníkmi pozemkov alebo užívateľmi pozemkov bude prebiehať aj za 

účelom zistenia najbližšieho a najvhodnejšieho miesta ukladania sedimentov (C.5.3). 

Integrované riadenie na Poľane a v Muránskej planine sa prejedná s príslušnými poľnohospodárskymi a 

lesníckymi riadiacimi orgánmi a integrované riadenie v lokalitách Záhorie a Latorica sa prejedná aj s 

príslušnými vodohospodárskymi orgánmi (C.5.3). Špecifické riadenie poľovníctva v SPA Poľana, SPA 

Muránska planina sa prejedná aj s miestnymi poľovníkmi a poľovníckymi asociáciami (napríklad 

Slovenskou komorou poľovníkov) (C.5.3). Štátna lesnícka spoločnosť sa zúčastní na implementácii 

činností ochrany v príslušných projektových lokalitách (C.5) a Slovenský zväz športových rybárov bude 

pozvaný na stretnutia ohľadom obnovy vodných ekosystémov v projektových lokalitách Záhorie a 

Latorica (Činnosť C.5). 

Obmedzenia a predpoklady: 

• Možné obmedzenia: Účastníci sa nechcú zúčastniť. Existujú riziká, že sa viaceré skupiny 

nebudú chcieť zapojiť do tohto projektu alebo bude ich dostupnosť obmedzená a ich 

zapojenie slabé. 

Riadenie rizík: 

- dať účastníkom príležitosť aktívne formovať projektové aktivity a ich výsledky ich 

zapojením už od začiatku projektu 

- komunikačné aktivity v projektových oblastiach sa začnú celkom od začiatku, s 

cieľom podpory relevantných skupín, aby sa mohli skutočne zúčastniť 

projektových činností konštruktívnym spôsobom 

- poskytovanie konzultácií 

• Možné obmedzenia: Nedá sa nájsť vhodný spôsob komunikácie. 

Riadenie rizík: 

- Odborník na komunikáciu a riešenie sporov sa zúčastní na príprave stratégie. 
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• Možné obmedzenia: Niektoré témy môžu byť pre účastníkov komplikované na 

pochopenie. 

Riadenie rizík: 

- Projektoví komunikátori sa zúčastnia na príprave stratégie. 

- Materiály pre účastníkov budú vypracované v jazyku jednoduchom na 

pochopenie. 

- Zamestnanci ochrany prírody budú školení v oblasti komunikačných zručností (E2). 

• Možné obmedzenia: Nedôvera účastníkov k projektu. 

Riadenie rizík: 

- Projektoví partneri budú jasne komunikovať, čo sa dá dojednať a čo nie, aké sú 

pravidlá zapojenia účastníkov. 

• Možné obmedzenia: Citlivosť údajov. 

Riadenie rizík: 

- Informácie o spracovávaní osobných údajov v Zozname účastníkov, atď. 

- Anonymita dotazníkov. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, ak je to možné): 

Vypracuje sa stratégia pre zapojenie účastníkov a komunikáciu. Pomôže podporiť zapojenie rôznych 
skupín účastníkov do projektu a pomôže efektívne komunikovať tému a požiadavky rôznym 
cieľovým skupinám. Táto činnosť pomôže vytvoriť spoluprácu s rôznymi účastníkmi. Takisto zlepší 
komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi. Informácie o skupinách účastníkov a zoznam 
kontaktov účastníkov bude užitočný pre všetky ostatné projektové činnosti. Vytvorí sa pravidelná 
komunikácia a pravidlá ohľadom rôznych skupín účastníkov. 

Odhad nákladov: 

Náklady na personál (WWF) 
Pozícia/úloha v rámci Projektu: 
Účastník a odborník na údaje: 130 EUR * 73 dní = 9 490 EUR Zamestnanec v oblasti komunikácie: 
125 EUR * 50 dní = 6 250 EUR Koordinácia činnosti a komentárov k dokumentom 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 

Náklady na personál (MŽP) 
Technický asistent: 130 EUR * 86 dní = 11 180 EUR Zamestnanec v oblasti komunikácie: 150 EUR * 
15 dní = 2 250 EUR 
Pracovné úlohy: koordinácia a pomoc pri príprave všetkých dokumentov, pomoc pri analýze 
všetkých príslušných zásad, stratégií a plánov činnosti, ktoré riešia komunikáciu a zvyšovanie 
povedomia v oblasti prírody, biodiverzity a ochrany krajiny. 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 
Cestovné náklady (MŽP) 
Návšteva projektových oblastí (10 ciest, 2 osoby, 1 deň), 
1 miestne cestovné náklady na auto: 0,25 €/km*400 km (priemerná vzdialenosť tam a späť) = 100 
€/cesta 
Per diem (v rámci krajiny) = 11,60 €/osoba/deň 
Spolu: (10 x 100 = 1000 €) + (10 x 2 x 11,60 = 232 €) = 1,232 € 
1 Návšteva lokality projektovej oblasti Latorica (1 cesta, 2 osoby, 2 dni) 
Miestne cestovné náklady na auto: 800 km / 0,25 €/km = 200 € 
Ubytovanie = 50 EUR/noc = 2 x 50 = 100 € 
Per diem (v rámci krajiny) = 11,60 €/osoba/deň; 2 x 2 x 11,60 = 46,40 Celkom: 200 € + 100 € + 47 = 
347 € 
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Celkové náklady na cestovanie A.3 MŽP: 1,579 € 

Náklady na personál (ŠOPSR) 
Manažér pracoviska/odborník na plánovanie riadenia: 103 EUR * 50 dní = 5 150 EUR 2. fáza: 2 
060 EUR 

Náklady na personál (NLC) 
Odborník - agrolesníctvo a riadenie: 107 EUR * 60 dní = 6 420 EUR 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný 
rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Náklady na externú asistenciu (WWF) 
Grafický dizajn: 5 000 EUR 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Stratégia pre zapojenie účastníkov a komunikáciu s 
účastníkmi 

A.3 12/2021 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Navrhovaná stratégia účastníkov A.3 02/2021 
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ČINNOSŤ A.4: Konzultácia s užívateľmi pozemkov 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: ŠOPSR 
Úloha: Identifikácia vlastníkov pozemkov a užívateľov pozemkov v príslušných lokalitách, implementácia 
stratégie komunikácie s účastníkmi, špecifickí pracovníci vyškolení v oblasti komunikácie spolupracujú s 
miestnymi účastníkmi. 
Kompetencie: ŠOPSR je hlavnou organizáciou v priamej komunikácii s účastníkmi, s 24 miestnymi 
pobočkami a zamestnancami pracujúcimi na miestnej úrovni. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
NLC: 
Úloha: Identifikácia užívateľov pozemkov a vlastníkov pozemkov v príslušných lokalitách so zameraním na 
agrolesnícke ekosystémy, vyjednávanie agrolesníckych opatrení o rastlinách s kľúčovými partnermi. 
Kompetencie: NLC zodpovedá za plán riadenia lesov na Slovensku, vrátane vyjednávania s užívateľmi 
pozemkov. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Užívatelia pozemkov v oblastiach Natura 2000 sú rôzni, v prípade štátneho vlastníctva sú 
užívateľmi štátne organizácie, avšak v rámci Natura 2000 na Slovensku je veľa súkromných 
vlastníkov. ŠOPSR je zadefinovaný ako používateľ vo veľmi obmedzenom množstve celkovej 
oblasti v rámci Natura 2000 a prioritne sú hlavným „manažérom“ pozemkov iné štátne organizácie 
sú, špecificky v štátnych lesoch je to Štátna lesnícka spoločnosť (Lesy SR), Štátne lesy TANAP, v 
štátom vlastnených riekach a okolitých oblastiach je to SVP, Slovenský pozemkový fond (nelesné 
územia) a v niektorých oblastiach je to Ministerstvo obrany SR. Existujú takisto niektoré iné štátne 
organizácie riadiace pozemky v rámci Natura 2000, ktoré tu nie sú uvedené. 
Užívatelia pozemkov sú veľmi dôležití pre komplexné riadenie lokalít Natura 2000. Vhodné 
riadenie vytvára relevantné podmienky pre chránené prostredia a druhy, je však veľmi dôležité 
správne ho komunikovať všetkým príslušným účastníkom - vlastníkom pozemkov, užívateľom 
pozemkov, s cieľom posilniť spojenie v spolupráci s riadením lokalít Natura 2000 vhodným 
koordinovaným a priamočiarym spôsobom. Názor užívateľov pozemkov, najmä súkromných 
vlastníkov, bude v podstate súčasťou plánovania riadenia a praktickej realizácie opatrení riadenia. 
Nedostatočná je aj komunikácia s rozhodujúcimi entitami počas vytvárania územných plánov, 
najmä v priebehu procesu prípravy. Územné plány často špecifikujú spôsob využívania pozemkov, 
mestského priestorového plánovania, rekreačných oblastí, plánovania ochrany prírody a je 
dôležité harmonizovať tieto rôzne činnosti pri plánovaní využívania pozemkov so záujmami 
ochrany prírody. Ochrana prírody je v poslednej dobe vnímaná ako obmedzenie pre užívateľov 
pozemkov, ako prekážka pre orgán ochrany prírody a tento prístup je potrebné zmeniť. 
Táto činnosť je špecificky zahrnutá v kapitolách E1.2 a E3.1 PAF a jej plnenie bude silne 
podporovať implementáciu PAF vo všeobecnosti. PAF je úzko spojený s ostatnými organizáciami a 
ich príslušnými politikami a projektmi, ktoré spracovávajú aj komunikáciu a zvyšovanie povedomia 
v oblasti Natura 2000, ako aj širšie chránené oblasti a prírodu, biodiverzitu a agendu ochrany 
krajiny; bude potrebné správne analyzovať všetky činnosti, ktoré sú spojené s relevantnými 
kapitolami PAF. Okrem MŽP a ŠOPSR spracováva informačné činnosti najmä Slovenská 
environmentálna agentúra, ale aj viaceré univerzity a mimovládne organizácie už pomáhajú 
pochopiť ciele Natura 2000 a politiky EÚ v tejto oblasti. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Komunikácia s účastníkmi, miestnymi orgánmi alebo vlastníkmi pozemkov/užívateľmi pozemkov je 
kľúčová pre implementáciu konkrétnych ochranných opatrení v rámci projektu. Preto je hlavnou 
úlohou tejto činnosti komunikovať s užívateľmi pozemkov, účastníkmi, predstavovať a rokovať o 
konkrétnych projektových opatreniach, prioritách a potrebách ochranných 
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oblastí, vysvetľovať účel a benefity siete Natura 2000 a informovanie užívateľov pozemkov o 
možnostiach špecifických opatrení riadenia pre prostredia a druhy, atď. Užívatelia pozemkov 
obdržia pomoc pri žiadosti o granty z SPP alebo inom financovaní/systémoch grantov a pri 
komunikácii s príslušnými orgánmi. Komunikácia s užívateľmi pozemkov a vlastníkmi pozemkov sa 
bude zdieľať medzi jednotlivými projektovými partnermi podľa kompetencií v rámci príslušných 
opatrení ochrany, avšak ŠOPSR je hlavnou organizáciou zodpovednou za implementáciu národnej 
legislatívy o ochrane prírody (Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny), ktorá je kľúčová. 
Táto činnosť bude prispievať ku zvýšeniu interných kapacít ŠOPSR, vrátane „manažérov lokalít“ 
zamestnávaných priamo riadiacim orgánom chránenej oblasti - ŠOPSR. 
Veľmi dôležitá je komunikácia vo vzťahu k službám ekosystému, ktoré poskytujú lokality Natura 
2000, keďže vlastníci pozemkov/užívatelia pozemkov sú si vedomí najmä výhod služby produkcie v 
rámci ekosystému, ale chýbajú im vhodné informácie spojené s reguláciou a kultúrnymi službami v 
rámci ekosystému, ktoré sú v podstate dôležitejšie pre trvalo udržateľné využívanie pozemkov a 
ochranu biodiverzity. 
Počas tohto projektu teda ŠOPSR vytvorí pozíciu manažéra pracoviska pre 4 projektové oblasti - 
Záhorie, Poľana, Muránska planina a Latorica. V každej projektovej oblasti bude k dispozícii 1 
manažér lokality. 

Užívatelia pozemkov a vlastníci pozemkov sa budú identifikovať na základe katastrálnych údajov a 

tieto informácie sa budú riadiť cez databázy a GIS. Hlavní užívatelia pozemkov a vlastníci 

pozemkov sa zvolia a budú sa kontaktovať, pričom sa vysvetlia kľúčové priority v lokalite NATURA 

2000 a opatrenia. Tí najdôležitejší z nich z pohľadu projektu budú ďalej kontaktovaní za účelom 

rokovaní a konzultácií konkrétnych opatrení ochrany. 

Obmedzenia a predpoklady: 

Podobne ako v bode A.3 sú tu uvedené aj opatrenia zmiernenia. Okrem toho bude existovať riziko 
hľadania správne vyškolených odborníkov v oblasti komunikácie, keďže miestne personálne 
kapacity sú obmedzené a obyčajne sú zamerané na iné oblasti. Toto sa dá zmierniť plánovaným 
systematickým školením v oblasti komunikačných činností pre najímaných odborníkov v čase 
realizácie projektu. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, ak je to možné): 

Užívatelia pozemkov a vlastníci pozemkov v príslušných projektových lokalitách sa budú 
identifikovať a identifikuje sa aj pracovný plán pre konzultáciu. Vypracujú sa smernice pre 
komunikáciu s užívateľmi pozemkov v chránených oblastiach na Slovensku. Schopnosť ŠOPSR sa 
výrazne vylepší v oblasti komunikácie s užívateľmi pozemkov. 

Odhad nákladov: 

Priame náklady na personál (ŠOP SR) 
1. fáza: 
4 x manažér pracoviska - účastník/odborník užívateľ pozemku: 103 EUR * 300 dní = 20 600 EUR 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy 
v priebehu celého Projektu. 
Pracovné úlohy: práca  a komunikácia s účastníkmi v projektovej oblasti. 
2. fáza: 442 900 EUR 3. 
fáza: 177 160 EUR 

Priame náklady na personál (NLC) 
1. fáza: Odborník - lesníctvo: 1 650 EUR 2. 
fáza: 9 840 EUR 3. fáza: 1 900 EUR 
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Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Smernice pre komunikáciu s užívateľmi pozemkov A.4 12/2021 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Identifikácia užívateľov pozemkov a vlastníkov pozemkov A.4 12/2021 
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Integrované projekty LIFE 2019 - C1b 

C. Konkrétne (ochranné/implementačné) činnosti 

ČINNOSŤ C.1: Zvýšenie účinnosti riadenia miest Natura 2000 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: DAPHNE 

Úloha: DAPHNE bude organizovať zhromažďovanie údajov o prostrediach a druhoch - subjektoch 
ochrany v SCI/SAC s chýbajúcimi dátovými záznamami. Zhromažďované informácie sa skontrolujú 
a zhodnotia. Následne budeme analyzovať a aktualizovať 20 plánov riadenia. Na základe výsledkov 
pripravíme systém hodnotenia efektívnosti riadenia. Kompetencie: DAPHNE je zapojený do viac 
ako 150 projektov na Slovensku a v iných krajinách strednej a východnej Európy a vydal viac ako 
100 publikácií o ochrane prírody a biodiverzite. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
ŠOPSR 

Úloha: ŠOPSR sa zúčastní navrhovania a vykonávania overovania typov prostredí a prítomnosti 
druhov na úrovni lokalít. 
Kompetencie: ŠOPSR je verejnou odbornou organizáciou pre ochranu prírody a zodpovedá za 
riadenie lokalít Natura 2000 na národnej a regionálnej úrovni. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Analýza aktuálneho stavu v príslušnej oblasti 
Hodnotenie efektívnosti opatrení riadenia v lokalitách Natura 2000 by malo byť bežnou súčasťou 
cyklu plánovania riadenia. Malo by to umožniť hodnotenie vplyvu vykonávaných opatrení na stav 
ochrany cieľových typov príslušných prostredí na úrovni lokalít. Potrebné vstupy pre takéto 
realizácie predstavujú údaje o prítomnosti a stave cieľových vlastností (prostredia a druhy) na 
úrovni jednotlivých miest. Tieto údaje momentálne chýbajú u mnohých SCl/SAC. 

Žiadne systematické a národné hodnotenie stavu cieľových vlastností sa nevykonáva na úrovni 
lokalít. Zber údajov o druhoch vykonávaný na účely oznamovania v rámci Čl. 17 smernice o 
prostrediach nie sú dostatočné na hodnotenie na úrovni lokalít. Dôvodom je to, že oznamovanie v 
rámci Čl. 17 hodnotí stav druhov ako aj prostredí na úrovni biogeografických regiónov v krajine 
ako celok, a preto sa na základe toho stanoví monitorovanie druhov a prostredí. 

Riadenie sa považuje za jeden z vplyvov, ktoré ovplyvňujú cieľové vlastnosti spolu s ostatnými 
nepriamymi vplyvmi zo strany prírody alebo spoločnosti. Neexistujú však žiadne komplexné 
dôkazy o vykonávaných opatreniach a pri veľkom počte zásahov v rámci riadenia sa nevedú žiadne 
záznamy, ktoré by umožnili budúce hodnotenie ich vplyvov / účinnosti voči stavu cieľových 
prostredí a/alebo druhov. To sa vzťahuje na zásahy vykonávané ŠOPSR ako špecializovanou 
agentúrou pre ochranu prírody ako aj všetkými užívateľmi pozemkov, ktorí sa pohybujú v rámci 
lokalít Natura 2000. V tomto ohľade takisto chýbajú informácie od orgánov priamo financujúcich 
opatrenia riadenia v rámci lokalít Natura 2000 ako je Poľnohospodárska platobná agentúra, atď. 
Za účelom zberu údajov o riadení lokality sa dá použiť existujúci informačný systém ŠOPSR (KIMS), 
ak je adaptovaný. 
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Popis problému, ktorý je potrebné vyriešiť v rámci Projektu a jeho činnosti Táto 

činnosť povedie k dosiahnutiu nasledujúcich výsledkov: 

• Cieľové vlastnosti SCI/SAC s chýbajúcimi údajmi sú známe a ich stav sa hodnotí v 
jednotlivých lokalitách. 

• Systém pre hodnotenie efektívnosti riadenia sa zavádza v lokalitách pod dozorom ŠOPSR; 
efektivita sa hodnotí podľa dostupnosti údajov, ideálne každých 5 rokov. 

• Dokumenty plánovania sa aktualizujú pri 20 lokalitách, kde je potrebná zmena podľa 
Projektu. 

Ak je medzi cieľovými funkciami príslušnej lokality uvedený vzácny druh, obyčajne je to založené 
na istých veľmi konkrétnych informáciách. Okrem toho, pri takýchto vzácnych druhoch sa 
obyčajne vypracuje Trvalá monitorovaná lokalita (TML) v rámci SCI/SAC, aby sa získali dáta pre 
oznamovanie. Preto je takáto cieľová vlastnosť obyčajne zahrnutá v existujúcej zbierke údajov. Na 
druhej strane TML s viacerými bežnými druhmi komunitného záujmu sa často veľmi dobre 
neprekrývajú s SCI/SAC, keďže účelom TML je poskytovať informácie o prostredí alebo statuse 
druhov na biogeografickej úrovni, nie v rámci siete Natura 2000. A navyše, rozsah existujúcej 
zbierky údajov je obmedzený dostupnými finančnými zdrojmi. Preto informácie o cieľovom stave 
vlastností pri mnohých SCI/SAC chýbajú. 

Na základe analýzy informačného systému ŠOPSR (KIMS) vieme, že pri veľkom počte SCI/SAC 
neexistujú žiadne dátové záznamy (ani o miere prítomnosti/neprítomnosti) pri mnohých cieľových 
vlastnostiach týchto lokalít. Tento problém sa týka 32 % cieľových vlastností prostredia z Prílohy 1 
a 37 % cieľových vlastností druhov z Prílohy 2. 

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje počet cieľových vlastností (typy prostredí alebo druhov) SCI/SAC 
bez spoľahlivých informácií o prítomnosti: 

Skupina prostredí / 
druhov 

Počet cieľových vlastností typov 
prostredí / druhov bez záznamu v KIMS 

Počet SCI/SAC 

Lesné prostredia 668 379 

Nelesné prostredia 188 159 

Rastliny 8 7 

Bezstavovce 452 136 

Ryby 285 101 

Obojživelníky 0 0 

Plazy 2 2 

Cicavce 274 136 

V dôsledku toho nie je možné hodnotiť účinnosť siete Natura 2000 alebo jej vplyv na ochranu a 
zlepšovanie stavu cieľových vlastností (vrátane hodnotenia vykonávaných opatrení riadenia). 
Zatiaľ čo dostupné údaje umožňujú vypracovať odhad minimálne pre vzorku lokalít. 
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Očakávaný benefit Projektov pre implementáciu PAF 

Táto činnosť bude prispievať k nasledujúcim prioritám PAF: 

E.1.1. Označenie lokality a plánovanie riadenia 

• inventár, hodnotenie a riadenie zmien podľa výsledkov efektívnosti riadenia, 
• zaistiť aktualizáciu dokumentov plánovania riadenia, 
• zaistiť účinný zber údajov, ukladanie údajov a riadenie údajov a spracovávanie vzťahujúce 

sa na Natura 2000 (používané pri SDF, povinnosti oznamovania, plánovanie riadenia a 
monitoring, 

E.1.3. Monitorovanie a oznamovanie 

• monitorovanie všetkých druhov a typov prostredí podľa prostredí a smerníc o vtákoch 
E.1.4. Zvyšné medzery v znalostiach a potreby výskumu 

• hodnotenie relevantnosti a efektívnosti realizovaných opatrení riadenia 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

1. fáza Projektu 

Vyplníme dátové medzery a zlepšíme zber údajov spojený so stavom cieľových vlastností v 
lokalitách, ako aj technické zázemie pre ukladanie, spracovávanie a hodnotenie týchto údajov. 
Zavedie sa systém hodnotenia stavu cieľových vlastností v lokalitách Natura 2000 (SCI/SAC) a ich 
trendov v čase. Doplní sa existujúce monitorovanie cieľových vlastností na účely oznamovania v 
rámci Čl. 17 smernice o prostrediach. 

Zber oblastných údajov chýbajúcich cieľových vlastností sa zameria na inventáre nasledujúcich 
skupín druhov/prostredí: 

• Inventár chýbajúcich lesných prostredí v 379 SCI/SAC 
• Inventár chýbajúcich nelesných prostredí a rastlín v 66 SCI/SAC 
• Inventár chýbajúcich druhov rýb v 101 SCI/SAC 
• Inventár chýbajúcich bezstavovcov v 136 SCI/SAC 
• Inventár chýbajúcich cicavcov a plazov v 138 SCI/SAC 

Následne, na základe získaných údajov (vzťahujúcich sa na stav cieľových vlastností, riadenie, 
vplyvy na cieľový vlastnosti vyjadrené napríklad fyzickými/chemickými parametrami, atď.) a s 
pomocou štatistických metód sa vypracuje hodnotenie efektívnosti riadenia vo vzťahu k cieľovým 
vlastnostiam v SCI / SAC. 

Začneme analýzou a aktualizáciou 20 plánov riadenia. Aktualizujú sa tie lokality, kde je to vhodné 
a potrebné na základe nových údajov a informácií. Aktualizácie zohľadnia najmä nasledujúce 
výsledky Projektu: 

• stav cieľových vlastností na základe nových dátových položiek (vyplnené medzery) 
• výsledky hodnotenia efektívnosti riadenia 
•  revízia cieľov ochrany pre individuálne cieľové vlastnosti na individuálnych miestach 

Pripravíme systém pravidelného hodnotenia stavu cieľových vlastností v lokalitách Natura 2000, 
vrátane možnej zmeny metodológií hodnotenia stavu. 

Ak cieľové vlastnosti upadajú a / alebo sa zistia nejaké nevýhody v riadení lokalít v rámci 
kompetencie regionálnych orgánov a / alebo ak je potrebná aktualizácia plánov riadenia, MŽP v 
spolupráci s ŠOPSR spustí rokovania s regionálnymi orgánmi ohľadom zlepšenia riadenia. Spoločne 
prejednajú problematické lokality, identifikujú prekážky v dosahovaní priaznivej situácie v 
lokalitách a implementáciu potrebného riadenia. Rokovania s jednotlivými regionálnymi orgánmi 
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budú prebiehať minimálne raz v priebehu obdobia Projektu. Pri rokovaní s regionálnymi 

orgánmi poskytneme informácie o príležitostiach financovania pre riadenie Natura 2000. 

2. fáza Projektu 

• Revízia cieľov ochrany cieľových vlastností vo vzorke 20 lokalít Natura 2000 - 
pokračovanie a finalizácia. 

• Hodnotenie efektívnosti riadenia 20 lokalít Natura 2000 - pokračovanie a finalizácia. 
• Informačný systém ŠOPSR (KIMS) bude zosilnený pre ukladanie dokladov o vykonaných 

opatreniach riadenia. 
• Rokovania s regionálnymi orgánmi o riadení cieľových vlastností v lokalitách v rámci ich 

zodpovednosti, úprava / vylepšenie riadenia a používanie nástrojov vyvinutých v rámci 
tohto Projektu. 

3. fáza Projektu 

• Spustenie systému hodnotenia efektívnosti riadenia spojeného s cieľovými vlastnosťami v 
SCI/SAC a SPA, vrátane jeho implementácie v informačnom systéme ŠOPSR. 

• Hodnotenie efektívnosti riadenia bude spojené s cieľovými vlastnosťami v 20 lokalitách 
Natura 2000, pre ktoré budeme mať údaje o riadení. Výsledky hodnotení budú 
integrované do informačného systému ŠOPSR (KIMS). Systém hodnotenia bude 
dynamický, teda bude navrhnutý na opakované poskytovanie hodnotenia podľa potrieb 
ŠOPSR a MŽP. 

Obmedzenia a predpoklady: 

Možné obmedzenie: Neúspešný zber údajov: výkyvy počasia v priebehu sezóny spôsobia situáciu, 
kedy sa druhy nedajú v príslušnej lokalite nájsť a/alebo dôjde k dočasnému poklesu populácie 
týchto druhov. Externí znalci počas tejto sezóny odstúpia od projektu (nebudú zberať alebo 
odosielať údaje), v čase, kedy bude neskoro získať iného dodávateľa. 

Riadenie rizík: Na základe skúseností z minulosti vypracujeme zmluvy s externými znalcami 
dostatočne vopred pred pracovným obdobím. Chýbajúce údaje sa budú zberať počas 
nasledujúceho vegetačného obdobia. V dôsledku dĺžky projektu by jednoročné oneskorenie 
nemalo ovplyvniť dosahovanie výsledkov do konca Projektu. 

Možné obmedzenie: Dostatočný počet externých odborníkov sa nedá zaistiť; bude nedostatok 
odborníkov pre príslušné taxonomické skupiny na pracovnom trhu. 

Riadenie rizík: Budeme propagovať náborový proces ako aj tendre na nových zamestnancov načas 
a zoširoka prostredníctvom verejných informačných zdrojov a profesionálnych kontaktov. 

Možné obmedzenie: Získané údaje nebudú mať postačujúcu kvalitu. Časť externých odborníkov 
bude súperiť v tendroch, kde máme obmedzené možnosti zohľadňovať kvalitu ich práce z 
minulosti. 

Riadenie rizík: V rámci tohto tendra nastavíme kvalifikačné požiadavky, aby sme umožnili účasť len 
tým odborníkom, ktorí už preukázali svoju schopnosť dobre vykonávať túto prácu. Zaistíme 
kontrolu kvality údajov po odoslaní: pridelíme garanta každej taxonomickej skupine, ktorý bude 
preberať údaje od spracovávacej spoločnosti, pričom bude overovať ich kvalitu. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, ak je to možné): 
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• Chýbajúce údaje o cieľových vlastnostiach SCI/SAC - 37 % všetkých cieľových vlastností 
druhov a 32 % všetkých cieľových vlastností prostredí sa získa a uloží v informačnom 
systéme ŠOPSR - KIMS (zdroj overenia). 

• Hodnotenie stavu cieľových funkcií v SCI/SAC pri 37 % cieľových vlastností druhov a 32 % 
cieľových vlastností prostredí pripravených a zverejnených v KIMS (zdroj overenia), ktoré 
slúžia okrem iného ako vstup pre aktualizáciu plánov riadenia, 

• Zrevidované ciele ochrany cieľových vlastností v 20 lokalitách, riadené ŠOPSR, na základe 
výsledkov inventára: Webová stránka ŠOPSR. 

• Metodológia hodnotenia efektívnosti riadenia spojená s cieľovými vlastnosťami 
vyvinutými na účely ŠOPSR. Zdroj overenia: Metodológia zverejnená na webovej stránke 
ŠOPSR. 

• 20 aktualizovaných plánov riadenia pre oblasti Natura 2000. Zdroj overenia: Webová 
stránka ŠOPSR. 

• Spustenie systému hodnotenia efektívnosti riadenia spojeného s cieľovými vlastnosťami v 
SCI/SAC, vrátane jeho implementácie v informačnom systéme ŠOPSR (KIMS). 

Odhad nákladov: 

Náklady na personál (DAPHNE) 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Hlavný odborník na biodiverzitu - Denná 
sadzba koordinátora: 180 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na 
Slovensku plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Počet dní: 1. fáza: 2 roky * 60 osobodní = 120 osobodní; ostatné fázy 390 osobodní, celkovo 510 
osobodní * 180 EUR denná sadzba = 91 800 EUR 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Hlavní odborníci na biodiverzitu - Denná 
sadzba Prostredia: 170 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku 
plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Počet dní: 1. fáza: 2 roky * 70 osobodní = 140 osobodní; ostatné fázy 455 osobodní, celkovo 595 
osobodní * 170 EUR denná sadzba = 101 150 EUR 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Hlavní odborníci na biodiverzitu - Denná 
sadzba Hodnotenie: 160 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na 
Slovensku plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Počet dní: 1. fáza: 2 roky * 50 osobodní = 100 osobodní; ostatné fázy 325 osobodní, celkovo 425 
osobodní * 160 EUR denná sadzba = 68 000 EUR 

Cestovné náklady a náklady na život (DAPHNE) 

Zhromažďovanie údajov o chýbajúcich prostrediach a druhoch celkovo 0,25 EUR/km * 300 km 
(priemerné cestovné náklady) * 200 ciest = 15 000 EUR náklady na život: 7,6 EUR/osoba/deň * 2 
osoby * 200 dní = 3 040 EUR Celkom: 18 040 EUR 1. fáza: 

0,25 EUR/km * 300 km (priemerné cestovné náklady) * 50 ciest = 3 750 EUR Náklady na život: 7,6 
EUR/osoba/deň * 2 osoby * 50 dní = 760 EUR Celkom: 4 510 EUR 

Hodnotenie efektívnosti riadenia lokalít Natura 0,25 EUR/km * 200 km (priemerné cestovné 
náklady) * 20 ciest = 1 000 EUR Náklady na život: 7,6 EUR/osoba/deň * 2 osoby * 40 dní = 608 EUR 
Celkom: 

Externé náklady (DAPHNE) 

Inventár chýbajúcich lesných prostredí v 379 SCI/SAC * 2 dni * 180 EUR fixná sadzba (vrátane 
poplatkov, cestovného, atď.) = 136 440 EUR 

Inventár chýbajúcich nelesných prostredí a rastlín v 66 SCI/SAC * 2 dni * 180 EUR 
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fixná sadzba (vrátane poplatkov, cestovného, atď.) = 23 760 EUR 
Inventár chýbajúcich druhov rýb v 101 SCI/SAC * 4 dni * 180 EUR fixná sadzba (vrátane poplatkov, 
cestovného, atď.) = 72 720 EUR 
Inventár chýbajúcich bezstavovcov v 136 SCI/SAC * 2 dni * 180 EUR fixná sadzba (vrátane 
poplatkov, cestovného, atď.) = 48 960 EUR 
Inventár chýbajúcich cicavcov a plazov v 138 SCI/SAC * 2 dni * 180 EUR fixná sadzba (vrátane 
poplatkov, cestovného, atď.) = 49 680 EUR Celkom pri externých službách - 331 560 EUR 

Náklady na personál (ŠOPSR) 
Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Odborník na Natura 2000 v ŠOPSR 
Denná sadzba: 125 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku 
plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 
Počet dní: 6 roky * 20 osobodní za rok = 120 osobodní za celý projekt * denná sadzba 125 EUR = 
15 000 EUR 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Zrevidované ciele ochrany cieľových vlastností v lokalitách 
20 Natura 2000 

C.1 03/2022 

Metodológia hodnotenia efektívnosti riadenia C.1 4/2024 

Informačný systém ŠOPSR (KIMS) zosilnený pre ukladanie 
dokladov o vykonaných opatreniach riadenia 

C.1 10/2024 

20 aktualizovaných plánov riadenia pre lokality Natura 2000 C.1 10/2025 

Systém hodnotenia efektívnosti riadenia spojený s cieľovými 
vlastnosťami v SCI/SAC, ktorý je súčasťou informačného 
systému ŠOPSR. 

C.1 10/ 2026 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Údaje o chýbajúcich cieľových vlastnostiach sú v 
informačnom systéme ŠOPSR 

C.1 06/2024 

Metodológia hodnotenia efektívnosti riadenia schválená 

C.1 11/2024 

20 aktualizovaných plánov riadenia je 
schválených 

C.1 06/2026 

Systém hodnotenia efektívnosti riadenia je spustený C.1 06/2027 
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ČINNOSŤ C.2: Monitorovanie a hodnotenie stavu cieľových 
ochranných funkcií na úrovni miest 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: ŠOPSR 
Úloha: ŠOPSR bude zodpovedať za celkovú implementáciu nižšie popísanej projektovej činnosti. 
Kompetencie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je centrálna odborná organizácia pre 
ochranu prírody a krajiny na Slovensku, ktorá spadá pod Ministerstvo životného prostredia. 
Hlavné úlohy zahŕňajú vypracovávanie dokumentov zásad, smerníc a zdrojových materiálov pre 
vývoj legislatívy a vypracovanie dokumentácie o ochrane prírody (napríklad plánov riadenia 
prírody) ako aj riadenie chránených prírodných vlastností - druhy, typy prostredí a chránené 
lokality, zavádzanie, koordináciu a realizačné prieskumy a monitorovanie chránených cieľových 
vlastností. Takisto poskytuje environmentálne vzdelávanie a činnosti zvyšovania povedomia, 
propagačnú a editorskú prácu, prevádzku informačných centier a zároveň poskytuje 
medzinárodnú spoluprácu  a implementáciu úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a 
dohôd. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Na základe smernice o prostrediach článok 17 členské štáty každých šesť rokov vypracujú pre 
Európsku komisiu správu o krajine o stave druhov a typov prostredí komunitného záujmu na 
svojom území. Poslednú správu podľa článku 17 za obdobie 2013 - 2018 podalo Slovensko 
Európskej komisii v roku 2019. 

Táto správa bude založená najmä na informáciách vyplývajúcich z nastavenia monitorovania v 
súlade s Článkom 11 smernice. Komplexné a systematické monitorovanie druhov a prostredí 
komunitného záujmu na Slovensku sa začalo v rámci projektu „Príprava a vypracovanie 
monitorovania druhov a prostredí a zlepšenie dostupnosti výsledku verejnosti“ financovaného z 
Operačného environmentálneho programu ERDF vykonávaného v období 2009 - 2015. Tento 
projekt zahŕňal vývoj Komplexného informačného a monitorovacieho systému, ktorý zhromažďuje 
a vyhodnocuje údaje ako aj vypracovanie siete viac ako 10 000 Trvalých monitorovacích lokalít 
(TML), v ktorých sa vykonávajú monitorovacie návštevy (záznamy). Aktuálne monitorovanie 
pokračuje v rámci činností trvalej udržateľnosti uvedeného projektu, zatiaľ čo druhá fáza 
„Monitorovanie“ - nového projektu ERDF bola nedávno schválená a skončí sa v roku 2022. 

Hoci tento projekt priniesol vynikajúce údaje o stave druhov a typoch prostredí na Slovensku na 
úrovni biogeografických regiónov, neumožňuje hodnotenie týchto cieľových vlastností na úrovni 
jednotlivých lokalít (SCI alebo SAC). Je to spôsobené tým, že celá aktuálna sieť monitorovania je 
nastavená na pokrytie celých bioregiónov, a preto mnohé SCI/SAC neobsahujú žiadne TML pre ich 
cieľové vlastnosti ochrany alebo obsahujú nedostatočný počet TML. Rozsah informácií získaných o 
aktuálnej sieti TML takisto neumožňuje komplexné hodnotenie ostatných relevantných atribútov 
na úrovni lokalít. 

Preto rozšírenie aktuálnej siete TML na SCI/SAC by bolo výhodné pre poskytovanie údajov o stave 
jednotlivých prostredí a druhov na úrovni lokalít. Toto je základná informácia pre plánovanie 
riadenia lokalít (pozrite si činnosť A.2), hodnotenie efektívnosti riadenia (pozrite si aj činnosť C.1), 
pričom sa zabezpečí vhodné hodnotenie plánov a projektov podľa článku 6.3 atď. Takisto existuje 
medzera v metodologickom aspekte, keďže chýba aj aktuálna metodológia pre hodnotenie stavu 
ochranu druhov a typov prostredí na úrovni lokalít. 

Predchádzajúce projekty takisto nezahŕňali systematické monitorovanie vtákov potrebné na 
oznamovanie podľa článku 12 smernice o vtákoch a aj pre nastavenie správnych cieľov riadenia 
pre druhy vtákov na úrovni lokalít. Predchádzajúci projekt ukázal isté metodologické nevýhody, 
napríklad subjektivitu niektorých hodnotení odborníkov v oblasti návštev TML, atď. 
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Projektová činnosť C.2 predstavuje priamu implementáciu nasledujúcich prioritných opatrení PAF 
2021-2027: 

E.1.3 Monitorovanie a oznamovanie 
• Monitorovanie všetkých druhov a typov prostredí ako je to uvedené v prílohách smernice 

o prostrediach, ako aj druhov vtákov uvedených v smernici o vtákoch. 
• Do existujúceho systému monitorovania zahrňte aj vtákov, ktorí sú uvedení v smernici o 

vtákoch a zahŕňajú 3 700 nových trvalých monitorovaných lokalít (TML), vrátane lokalít 
pre vtáky, aby sa doplnila existujúca sieť TML vypracovaná v súlade so smernicou o 
prostrediach. 

• Vypracujte metodológie pre monitorovanie vtákov a zmeňte existujúce metodológie pri 
ostatných druhoch a pri typoch prostredí, aby ste v maximálnej možnej miere odstránili 
subjektivitu pri odhadovaní istých parametrov. 

• Technická a materiálna kapacita pre monitorovanie druhov a typov prostredí európskeho 
záujmu, vrátane udržiavania a aktualizácie informačných systémov. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Cieľom tejto činnosti je posilniť aktuálne monitorovanie  druhov a prostredí v jednotlivých SCI/SAC 
a SPA, ktoré sa prekrývajú s príslušnými projektovými lokalitami vytvorení trvalých monitorovacích 
lokalít okrem siete TML, ktorá existuje na úrovni biogeografických oblastí. To by následne 
umožnilo oveľa presnejšie hodnotenie stavu cieľových vlastností na úrovni lokalít. Okrem toho sa 
tým zabezpečí aj prístupnosť údajov prostredníctvom informačného systému pre všetkých 
účastníkov a zníži sa počet prostredí a druhov komunitného záujmu s neznámym stavom ochrany. 
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Ako prvý krok, na základe analýzy aktuálneho pokrytia siete TML verzus príslušných SCI/SAC a SPA 
sa navrhne rozšírenie aktuálnej siete TML, pričom je potrebné mať na pamäti trvalú udržateľnosť v 
zmysle kapacít (dostupných a reálnych) a nákladov. Následne sa stanovia TML a vykoná sa 
monitorovanie na zhromažďovanie informácií o prostrediach a stave druhov v jednotlivých 
lokalitách. Adaptácia metodológií pre hodnotenie stavu zachovania na úrovni pracoviska bude 
potrebné aj v prvom kroku. 

Očakáva sa analýza a rozšírenie siete TML v priebehu 1. fázy projektu, zatiaľ čo realizácia 
monitorovania v TML vytvorenom v príslušných projektových lokalitách sa začne v prvej fáze a 
bude pokračovať v priebehu 2. a 3. fázy projektu. Samotná realizácia monitorovania v príslušných 
SCI/SAC a SPA v rámci príslušných lokalít bude súčasťou projektovej činnosti D. 1, ale dá sa 
vykonávať aj pri doplňujúcich činnostiach, v závislosti od nastavenia environmentálneho OP v 
období po roku 2020. 

Finalizácia a vylepšenie monitorovania umožnia vypracovanie lepších správ o stave prostredí a 
druhov komunitného záujmu pre Európsku komisiu, a tým splnenie národných a európskych 
legislatívnych povinností. Výsledky monitorovania poskytnú aj presnejšie informácie o stave 
jednotlivých cieľových vlastností na úrovni miest, umožnia hodnotenie efektívnosti riadenia 
(pozrite si činnosť C.1) a vhodné plánovanie. Tento prístup sa dá využiť aj v tretej projektovej fáze 
a implementovať pre celú sieť Natura 2000 na základe získaných skúseností. Nové monitorovacie 
lokality budú zahrnuté do aktuálnej siete monitorovacích lokalít. Dôležitou súčasťou projektu je 
zverejňovanie výsledkov monitorovania na verejnom portáli a poskytovanie informácií spojených s 
praktickým riadením príslušných lokalít SCI/SAC/SPA. 
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Obmedzenia a predpoklady: 

Možné obmedzenia: Nedostatok odborníkov alebo nedostatok odborných znalostí o ekológii 
niektorých druhov alebo typov prostredí - niektoré druhy Natura 2000 alebo typy prostredí sú 
veľmi špecifické a máme len niekoľko odborníkov s dostatočnými znalosťami o ich biológii a 
ekológii. Niektorí odborníci nemusia byť schopní venovať sa tomuto projektu. 
Riadenie rizík: Odborníci z rôznych inštitúcií budú kontaktovaní vopred, aby sa umožnil správny a 
múdry proces výberu a nastavia sa kritériá pre riadenie špecifík tejto úlohy. Budú zvolení odborníci 
na základe predchádzajúcich skúseností a pracovnej histórie v tejto oblasti. V prípade potreby je 
možné najímať odborníkov zo zahraničia (napríklad z Českej republiky alebo Maďarska) v prípade, 
že sa nenájdu miestni odborníci. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, ak je to možné): 

Aktuálne a robustné informácie o stave a trendoch populácií všetkých cieľových druhov a typov 
prostredí komunitného záujmu, hrozieb, vplyvov a perspektívy zadefinovanej pri všetkých SCI/SAC 
a lokalitách SPA prekrývajúcich sa so zvolenými projektovými oblasťami. 

Odhad nákladov: 

Náklady sa pokryjú doplňujúcimi zdrojmi v závislosti od samotného nastavenia Prevádzkového 
programu pre životné prostredie po roku 2020. 

Náklady na činnosť budú zahŕňať náklady na projektový personál spojené s koordináciou činnosti, 
realizáciou analýzy siete TML a revízie / vypracovávania metodológií pre hodnotenie stavu druhov 
a typov prostredí na úrovni pracoviska; dodatoční zamestnanci - externí odborníci na 
monitorovanie a vypracovávanie metodológií ako aj cestovné náklady na oblastné návštevy 
SCI/SAC/SPA v projektových lokalitách. 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky 

Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný termín 

Metodológia pre hodnotenie stavu ochrany na 
úrovni lokality 

C.2 12/2025 

Správa o stave druhov a prostredí s európskym 
záujmom (Oznamovanie) 

C.2 12/2025 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód príslušnej činnosti 

Konečný 
termín 

Dodatočné trvalé lokality monitorovania na úrovni 

lokality boli vytvorené 

C.2 12/2023 

Metodológia pre hodnotenie stavu ochrany na 
úrovni lokality 

C.2 12/2025 
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ČINNOSŤ C.3: Zlepšenie pružnosti cieľových vlastností Natura 2000 s 
ohľadom na klimatickú zmenu 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: PriF UK 
PriF UK povedie prípravu štúdie s analýzou pružnosti cieľových vlastností Natura 2000 v zmysle 
klimatickej zmeny. Úlohy PriF UK budú zahŕňať výber, vývoj a aplikáciu servisných metód pružnosti 
cieľových vlastností Natura 2000 (typy prostredí a druhy) v zmysle klimatickej zmeny a koordinácie 
príslušných prieskumných činností; spracovávanie a hodnotenie dostupných údajov spolu s 
dodatočnými získanými údajmi a na základe výsledkov hodnotenia s odvodením priorít opatrení 
zlepšenia pružnosti cieľových vlastností Natura 2000 v zmysle účinkov na klimatickú zmenu. 

PriF UK, založená v roku 1940, je hlavná a vynikajúca výskumná a vzdelávacia inštitúcia. 
Zamestnanci PriF UK majú skúsenosti v oblasti biológie ochrany, monitorovania a prieskumu 
biodiverzity a iných ekologických entít, ekológie krajiny, hodnotenia vplyvu na životné prostredie, 
riadenia chránených oblastí, vegetačnej ekológie, environmentálnej geochémie, kvality vody a 
iných environmentálnych subjektov, atď. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
ŠOPSR sa bude zúčastňovať procesu definície praktických opatrení na zmiernenie účinkov 
klimatickej zmeny na cieľové vlastnosti NATURA 2000 a bude formulovať nové alebo zrevidované 
ciele a opatrenia pre plány riadenia príslušných lokalít. Takisto poskytne vstupné údaje odborníkov 
pre modelovanie/analýzu klimatickej zmeny, kategorizáciu lokalít podľa ich citlivosti na klimatickú 
zmenu, atď. 

NLC bude zodpovedať za poskytovanie údajov o lesných ekosystémoch pre analýzu pružnosti 
NATURA 2000 a modelovanie rozvoja lesných ekosystémov. Zúčastnia sa aj analýzy stratégií a 
nástrojov a formulácie opatrení pre zmiernenie účinkov klimatickej zmeny pri najzraniteľnejších 
vlastnostiach ochrany a transpozícii identifikovaných opatrení do právnych a politických nástrojov. 
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WWF bude vypracovávať opatrenia ochrany a obnovy potrebné v lokalitách NATURA 2000 pre 
zmiernenie účinkov klimatickej zmeny na cieľové vlastnosti ochrany lokalít. Takisto poskytne 
odborné vstupy do analýzy pružnosti NATURA 2000 v zmysle klimatickej zmeny a zúčastní sa 
vypracovávania návrhov a doplnení právnych a politických nástrojov. 

MŽP bude hlavným vedúcim odporúčaní ohľadom politiky, cieľov a opatrení, ktoré budú zahrnuté 
do existujúcich strategických dokumentov a dokumentov plánovania, formulácie doplnení do 
existujúcich zákonov a regulačného rámca a podpory týchto nových ustanovení na úrovni politiky. 
................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................... 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Klimatická zmena môže mať závažný vplyv na abiotické podmienky dôležité pre existenciu typov 
prostredí a druhov z prílohy smernice o prostrediach. Krajina na Slovensku sa v priebehu 20. 
storočia výrazne zmenila. Väčšina vlhkých území je odvodnená, poľnohospodárska pôda bola 
značne transformovaná na podporu rozsiahleho kolektívneho poľnohospodárstva, časti lesov boli 
transformované na monokultúry, atď. Tieto zmeny vedú k fragmentácii krajiny a znížili jej 
pružnosť. V dôsledku toho sú mnohé prostredia a druhy ohrozené aj najmenšími zmenami klímy. 
Predsa len sa v širokom merítku nebrali do úvahy možné vplyvy klimatickej zmeny na sieť NATURA 
2000 alebo chránenú vo všeobecnosti v rámci postupu ochrany na Slovensku. Citlivé oblasti nie sú 
uprednostňované a kritickým problémom (napríklad prívod vody v prípade prostredí spojených s 
vodou) sa obyčajne venuje pozornosť až v časoch, kedy sú zmeny nezvratné. Dynamika 
metapopulácie niektorých druhov z prílohy sa takisto málokedy berie do úvahy. Z týchto dôvodov 
je potrebné hodnotiť možné vplyvy klimatickej zmeny prostredia a druhy Natura 2000 a 
kategorizovať lokality Natura 2000 podľa ich zraniteľnosti voči klimatickej zmene. 
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Projektová činnosť by mala prispieť k implementácii nasledujúcich prioritných opatrení PAF pre 
roky 2021-2027: 

E.1.3 Monitorovanie a oznamovanie 
• Monitorovanie všetkých druhov a typov prostredí ako je to uvedené v prílohách smernice 

o prostrediach, ako aj druhov vtákov uvedených v smernici o vtákoch. 
• Hydrologické monitorovanie rašelinísk, monitorovanie 

hydrologického režimu. E.1.4 Zvyšné medzery v znalostiach a potreby 
výskumu 

• Výskum v oblasti vplyvov klimatickej zmeny na lokality NATURA 2000 a ich ciele ochrany 
E.3.1 Opatrenia a programy zamerané na druhy nezahrnuté v opatreniach typov prostredí 

• Opatrenia zmiernenia klimatickej zmeny 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Táto navrhovaná projektová činnosť sa implementuje do 2. a 3. projektovej fázy 

a bude zahŕňať hodnotenie potenciálnej zraniteľnosti (alebo naopak pružnosti) prostredí z prílohy 
smernice o prostrediach a druhov z prílohy 11 prítomných na Slovensku v rámci účinkov na 
klimatickú zmenu. Vplyv na cieľové druhy a prostredia sa zhodnotí vo vzťahu k očakávanej zmene 
zvolených klimatických charakteristík. Zameriame sa najmä na parametre extrémneho počasia, 
ktoré sú viac obmedzujúce z ekologického hľadiska (napríklad dĺžka vĺn horúčav, počet dní s 
extrémne nízkymi teplotami, frekvencia situácií extrémnych zrážok). Tieto parametre budú 
spojené s ekológiou druhov a prostredí, s pomocou kombinácie existujúcich štúdií a oblastného 
výskumu zameraného na populáciu a dynamiku prostredí. V prípade lesných prostredí sa použijú 
existujúce modely zloženia druhov (napríklad model SIBYLLA). Druhy a prostredia budú zaradené 
na základe ich potenciálnej pružnosti / zraniteľnosti voči klimatickej zmene a informácie sa použijú 
na prioritizáciu lokalít NATURA 2000, u ktorých je potrebná činnosť, na základe prítomnosti 
prostredí a druhov NATURA 2000. Priestorové / biogeografické aspekty sa takisto zohľadnia 
(napríklad fragmentácia, izolácia, lokalizácia v klimatických oblastiach). 

Výsledky štúdie sa použijú na prioritizáciu opatrení ochrany a obnovy potrebných v lokalitách 
NATURA 2000 pre zmiernenie účinkov klimatickej zmeny na cieľové vlastnosti ochrany lokalít. 
Činnosti v najviac zraniteľných lokalitách dostanú najvyššiu mieru priority pri plánovaní a budú sa 
systematicky prioritizovať v rámci štátnych politík a programov činnosti, vrátane samotného PAF. 
Identifikované postupy riadenia a obnovy sa zapoja do existujúcich (počas fázy revízie) a novo 
vyvinutých plánov riadenia pre oblasti NATURA 2000 (doplňujúce činnosti). Výsledky štúdie sa 
použijú aj na identifikáciu možných nevýhod v oblasti konektivity siete NATURA 2000 (vstup pre 
činnosť C.4). 

Je pravdepodobné aj to, že existujú pokračujúce postupy riadenia pozemkov, ktoré zhoršujú 
účinky klimatickej zmeny. Takéto postupy sa musia postupne zmeniť prijímaním klimaticky 
inteligentných cieľov a opatrení v existujúcich plánoch a stratégiách a vzdelávaním užívateľov 
pozemkov o inteligentných postupoch riadenia klímy. Preto budú formulované a na politickej 
úrovni presádzané odporúčania aktualizácie národnej Environmentálnej stratégie 2030, Stratégie 
pre adaptáciu Slovenskej republiky na klimatickú zmenu, Plán činnosti pre zmiernenie účinkov 
sucha a nedostatku vody, Národnú lesnícku stratégiu, atď. Takisto môže byť potrebné formulovať 
dodatočné doplnenia do existujúcich zákonov spojených s riadením lesov a vôd, 
poľnohospodárstvom, ochranou životného prostredia, atď. Táto časť činnosti bude potrebovať 
zapojenie MŽP. 

V tomto momente je možný vplyv klimatickej zmeny na NATURA 2000 na Slovensku málo známy a 
nepoužívajú sa žiadne opatrenia pre zmiernenie účinkov klimatickej zmeny na tieto vlastnosti. Ako 
prvý krok preto potrebujeme hodnotenie potenciálnej zraniteľnosti NATURA 2000 voči klimatickej 
zmene, formuláciu najlepších možných dostupných opatrení zmiernenia a ich transpozíciu do 
príslušných strategických dokumentov a dokumentov plánovania alebo zákonov. Projektová 
činnosť LIFE IP je teda skôr zameraná na politiku, zatiaľ čo praktická aplikácia / implementácia 
identifikovaných opatrení by mala byť súčasťou komplementárnych činností financovaných 
budúcim SPP a z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu. 
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Preto momentálne nie je možné poskytnúť žiadny kvalitatívny odhad vplyvu projektových opatrení 
na aktuálne zvyšovanie pružnosti ekosystémov v zmysle klimatickej zmeny. Môžeme však 
predpokladať, že minimálne nasledujúce skupiny prostredí môžu využívať činnosť v rámci tohto 
projektu: soľné močiare and slané stepi, sladkovodné prostredia, vyvýšené močiare a mokriny a 
bažiny, lesy. 

Momentálne Slovensko pripravuje plán činnosti pre implementáciu stratégie pre Adaptáciu SR na 
klimatickú zmenu (Plán činnosti). Plán činnosti, ktorý sa začal v roku 2018, spadá do 
zodpovednosti Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Prognostickým úradom 
Slovenskej akadémie vied. Opatrenia adaptácie budú prioritizované v Pláne činnosti na základe 
kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz. Prioritizácia bude založená na výsledkoch procesu účasti, 
ktorý bude zahŕňať všetkých relevantných účastníkov. Identifikujú sa krátkodobé opatrenia pre 
roky 2020 až 2022 a strednodobé opatrenia pre roky 2022 až 2025 s výhľadom na rok 2027. 
Opatrenia budú prioritizované na základe ich významu, realizovateľnosti a dostupnosti finančných 
zdrojov. Plán činnosti by mal prispieť k lepšej translácii adaptačných opatrení do sektorálnych 
politík príslušných ministerstiev. Takisto by mal zahŕňať návrh systému monitorovania 
zraniteľnosti, návrh strednodobého systému hodnotenia pre proces adaptácie na Slovensku, 
vrátane prepojení medzi nákladmi a prínosom a platformu na zverejňovanie a zdieľanie 
pozitívnych skúseností. Plán činnosti adaptácie by sa mal odoslať Vláde SR do 31. decembra 2020. 
Očakáva sa, že výsledky projektu LIFE IP sa použijú na revíziu plánu činnosti. 

Obmedzenia a predpoklady: 

S touto činnosťou nie sú spojenie žiadne vážne obmedzenia. Niektoré menšie riziká by sa mohli 
objaviť v dôsledku problémov pri získavaní všetkých potrebných údajov pre štúdiu. Predsa len 
predpokladáme, že je toto riziko veľmi nízke. Beneficienti projektu majú rozsiahle databázy o 
pripojených typoch prostredí a druhoch (ŠOPSR) a o lesných prostrediach (NLC). Niektoré 
dodatočné údaje (napríklad hydrologické údaje, regionálne klimatické modely) by však mohli byť 
veľmi cenné pre túto štúdiu, nie sú však nevyhnuté pre jej vypracovanie. Okrem toho budú 
beneficienti projektu aktívne komunikovať s príslušnými inštitúciami (napríklad Slovenský hydro-
meteorologický ústav, Štátny podnik Hydromeliorácie) o možnej spolupráci. Napríklad SHMÚ 
spadá do zodpovednosti MŽP, takže neočakávame závažné problémy pri získavaní potrebných 
údajov. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, ak je to možné): 

• Znalecký posudok odhadujúci možný vplyv klimatickej zmeny na pripojené druhy a typy 
prostredí (Prílohy I a II smernice o prostrediach) prítomné na Slovensku a vplyv na lokality 
uvedené spolu s touto smernicou. 

• Prioritizácia SAC a SCI ako aj pripojené prostredia a druhy vo vzťahu k možnému vplyvu na 
klimatickú zmenu. 

• Odporúčania ohľadom opatrení ochrany a obnovy potrebných v lokalitách NATURA 2000 
pre zmiernenie účinkov klimatickej zmeny na cieľové vlastnosti ochrany lokalít. 

• Doplnenia relevantných národných stratégií a v prípade potreby príslušné zákony a 
nariadenia. 

Odhad nákladov: 

Náklady na personál (ŠOP SR) 
1. fáza: Odborník/znalec na konektivitu/klimatickú zmenu: 125 EUR * 10 dní = 1 250 EUR 
2. fáza: 12 500 EUR 
Pracovné úlohy: konzultácie a komentáre k dokumentom 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 
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  Náklady na personál (NLC) 
1. fáza: 
Odborník - agrolesníctvo: 155 EUR * 20 dní = 3 100 EUR 
odborník - lesníctvo: 150 EUR * 30 dní = 4 500 EUR 
Odborník - agrolesníctvo a riadenie: 107 EUR * 65 dní = 6 955 EUR Oblastný asistent: 
94 EUR * 20 dní = 1 880 EUR 2. fáza: 35 000 EUR 3. fáza: 26 340 EUR 

Náklady na personál (MŽP) 
1. fáza: Technický asistent 130 EUR * 86 dní = 11 180 EUR 2. fáza: 6 250 EUR 
Pracovné úlohy: pomoc pri analýze a koordinácii relevantných dokumentov pre zásady klimatickej 
zmeny spolu so zásadami ohľadom ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, pričom sa adaptujú na 
požiadavky projektových aktivít. 
Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 

Náklady na personál (PriF UK) 

1. fáza: Monitorovanie odborníkov: 123 EUR * 10 dní = 1 230 EUR 2. fáza: 42 1000 EUR 

Náklady na personál (WWF) 
2. fáza: 3 000 EUR 3. fáza: 9 060 EUR 

Trvalo udržateľný tovar: Náklady na zariadenia (MŽP) 
1. fáza: Ortofotomapy: 27 000 EUR 2. fáza: 3 000 EUR 61. fáza: 25 000 EUR 
MŽP na vlastné účely zakúpi ortofotomapy, ktoré zobrazujú mierku krajiny na účely adaptácie 
zmien druhov a prostredí výsledkom klimatickej zmeny. Mierka a počet ortofotomáp sa rozhodne 
podľa potrieb príslušných lokalít zvolených pre túto aktivitu. 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky 
Kód príslušnej činnosti 

Konečný termín 

Znalecký posudok o možných vplyvoch klimatickej zmeny 
C.3 12/2026 

Opatrenia pre zmiernenie účinkov klimatickej zmeny na 
vlastnosti cieľovej ochrany lokalít NATURA 2000 

C.3 12/2027 

Míľniky: 

Názov míľnika 
Kód príslušnej činnosti 

Konečný termín 

Doplnenia príslušných národných zásad a plánov sú 
prijaté 

C.3 12/2029 
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ČINNOSŤ C.4: Vylepšenie pripojiteľnosti k sieti Natura 2000 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: WWF 

WWF bude zodpovedať za celkovú koordináciu činnosti, komunikáciu s odborníkmi, získavanie 
údajov od odborníkov, identifikáciu vlastností ochrany v rámci potreby ekologickej pripojiteľnosti, 
organizáciu vyplňovania dátových medzier, identifikáciu a oblastné overovanie ekologických 
koridorov a východiskových prostredí. Takisto sa zúčastní analýzy politických nástrojov a vypracuje 
katalóg opatrení na zabezpečenie ekologickej pripojiteľnosti pre zvolené druhy a prostredia. WWF 
sa zúčastní aj prípravy školiaceho materiálu o ekologickej pripojiteľnosti. 

Kompetencie: Členovia tímu WWF a spolupracujúci odborníci majú dobré skúsenosti s projektmi 
ekologickej pripojiteľnosti, vykonávajú oblastné prieskumy a zberajú údaje, vykonávajú 
identifikáciu, modelovanie a oblastné overovanie ekologických koridorov, navrhujú opatrenia a 
plány činnosti na ich zabezpečenie, majú skúsenosti v oblasti analýzy a formulácie politických 
dokumentov. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
MŽP bude zodpovedať za prípravu návrhu na právnu ochranu zvolených vlastností krajiny ako 
chránených krajinných prvkov a dodržiavanie procesu menovania s príslušnými orgánmi. MŽP 
takisto povedie prípravu školiacich materiálov o ekologickej pripojiteľnosti. MŽP tiež zabezpečí 
prípravu doplnení pre 8 regionálnych priestorových plánov a bude koordinovať dodatočné činnosti 
so Slovenskou environmentálnou agentúrou a Ministerstvom poľnohospodárstva. 

ŠOPSR sa zúčastní identifikácie cieľových vlastností ochrany v rámci ekologickej pripojiteľnosti, 
bude poskytovať zber a spracovávanie údajov (biodiverzitu a priestor), ktoré vlastní, zúčastní sa 
oblastného zberu údajov pre plnenie dátových medzier, poskytovanie znalostí pre 
analýzu/modelovanie ekologických koridorov pre zvolené druhy a prostredia, zabezpečuje 
zverejňovanie súhrnných údajov a výsledkov modelovania. 

NLC: keďže má NLC kompetencie v oblasti lesníctva a agrolesníctva, bude zodpovedať za zber a 
poskytovanie údajov o lesných prostrediach a druhoch, zúčastní sa analýzy poľnohospodárskych a 
lesníckych politických nástrojov a formulácie odporúčaní pre regionálne fondy EÚ spojené s 
riadením krajiny ako aj príslušnými opatreniami pre katalóg opatrení pre príslušné cieľové 
vlastnosti ochrany. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Mnohé prirodzené prostredia v Európe sú vysoko fragmentované a ohrozené ďalšou 

fragmentáciou v dôsledku neustáleho rozvoja a zmien vo využívaní pôdy. Fragmentácia prostredí 

má za následok stratu prostredí a degradáciu, fragmentáciu populácií druhov a obmedzenia 

pohybu druhov v nových oblastiach, ktoré majú vhodné podmienky pre ich prežitie. Mnohé druhy 

majú len obmedzenú schopnosť presúvať sa do nových oblastí, zatiaľ čo iné potrebujú vykonávať 

sezónne presuny a pre niektoré ďalšie je pripojiteľnosť ich lokálnych populácií životne dôležitá pre 

ich celkové prežitie, čo umožňuje rekolonizáciu a výmenu genetických informácií v metapopulácii. 

Fragmentácia prostredí je teda jednou z hlavných hrozieb pre biodiverzitu (ekosystémy, prostredia 

a druhy) na Slovensku a v rámci EÚ. 

Význam ekologickej pripojiteľnosti medzi prostrediami a populáciami druhov v krajine sa značne 

uznáva. Vo svojom článku 10 Smernica o prostrediach odporúča členským štátom, aby podporili 

riadenie vlastností krajiny, 

Strana 143 z 288 



 

 

ktoré sú najdôležitejšie pre divokú faunu a flóru, ktorá funguje ako východisko alebo je dôležitá 

pre migráciu, rozptýlenie a genetickú výmenu divokých druhov, aby sa zaistila ekologická 

súdržnosť siete Natura 2000. Následne Plán činnosti biodiverzity EÚ (ako aj slovenský plán) 

odporúča opatrenia na podporu dostatočnosti, súdržnosti, konektivity a pružnosti širšej chránenej 

oblastnej siete a potreby opatrení adaptácie biodiverzity v reakcii na klimatickú zmenu. Vysoká 

priorita by sa mala venovať hodnoteniu súdržnosti siete Natura 2000 pri druhoch, ktoré sa 

považujú za ohrozené fragmentáciou svojich prostredí. 

Boli však zavedené projekty, ktoré sa zameriavali na ekologickú pripojiteľnosť implementovanú na 

Slovensku v poslednom desaťročí, pričom tieto sa zamerali na veľké mäsožravce ako najjasnejšie 

príklady druhov, ktorých populácie sú značne ohrozené fragmentáciou. Tieto druhy môžu fungovať 

ako ochranné druhy pre zaistenie ekologickej pripojiteľnosti pri mnohých iných, najmä tých, ktoré 

sú spojené s lesnými prostrediami. Existuje však mnoho ďalších vlastností ochrany v rámci lokalít 

Natura 2000, ktorých prežitie je dnes silne závislé od pokračujúcej alebo obnovenej pripojiteľnosti 

ich zvyšných prostredí a ktorých požiadavky na prostredia sú veľmi odlišné od požiadaviek 

prostredia medveďa hnedého a eurázijského rysa. To zahŕňa mnohé druhy hmyzu spojené s 

trávnatými plochami a tvoriace metapopulácie, ako sú veľké modré motýle, druhy spojené s 

vlhkými oblasťami ako sú vážky, chrobáky a mäkkýše, ale aj malé mäsožravce a hlodavce ako je 

tchor svetlý, syseľ pasienkový a iné, ktoré sa v migračných štúdiách zväčša prehliadajú. Pri 

mnohých z nich sú dokonca aj veľmi základné údaje o ich populácii len zriedkavé. Preto chýbajú 

informácie o ich možných ekologických koridoroch. Okrem toho niektoré typy prostredí z prílohy I 

môžu  využívať  aj  vylepšenú  ekologickú  pripojiteľnosť  (napríklad  sladkovodné  prostredia). 
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Predchádzajúce a pokračujúce projekty ekologickej pripojiteľnosti (ako je Alpsko-karpatský 

koridor, TRANSGREEN, ConnectGREEN, DareToConnect, ENI OBWIC) vytvorili pevný, najmä 

metodologický základ pre zber údajov, identifikáciu ekologických koridorov prostredníctvom 

priestorového modelovania  a identifikáciu legislatívnych, plánovacích a riadiacich nástrojov pre 

zabezpečenie ekologických koridorov. Takisto poskytli nové údaje o distribúcii a kvalite 

migračných prostredí pre veľké druhy mäsožravcov v špecifických regiónoch Slovenska. 

Predchádzajúca a neustála implementácia schém monitorovania Štátnou ochranou prírody 

prostredníctvom kvality prevádzkového programu životného prostredia zlepšuje databázu 

distribúcie vlastností ochrany - druhy a prostredia. Keďže je však primárne navrhnutá na 

poskytovanie údajov pre oznamovanie v rámci článku 17, neposkytuje informácie o stave týchto 

vlastností ochrany v rámci príslušných lokalít Natura 2000 ani dostatočne nepokrýva migráciu a 

východiskové prostredia. Zjavne je potrebné zaplniť medzeru v znalostiach s ohľadom na 

požiadavky ekologickej pripojiteľnosti, ekologické koridory a identifikáciu východiskových 

prostredí  pre  jednotlivé  druhy  (a  aj  typy  prostredí),  ktoré  boli  vynechané v štúdiách migrácie. 
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Ekologická pripojiteľnosť na Slovensku musí byť podľa národného zákona (zákon č. 543/2002 Zb. o 

ochrane prírody a krajiny) zabezpečená prostredníctvom územného systému ekologickej stability 

(TSES). Zákon takisto uvádza možnosť chrániť vlastnosti krajiny, ktoré pôsobia ako ekologické 

koridory alebo východiská v zvláštnej kategórii chránenej oblasti - chráneného krajinného prvku. 

TSES bol identifikovaný na národnej a regionálnej úrovni najmä v 90-tych rokoch minulého 

storočia a dnes sú metodológia a používané nástroje zastaralé. Obnova regionálneho TSES 

prebieha neustále a vykonáva ju Slovenská environmentálna agentúra, financovaná prevádzkovým 

programom kvality životného prostredia. Okrem toho sú lokálne TSES vypracované v rámci 

projektov konsolidácie pozemkov financovaných Programom 
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rozvoja vidieka. Obe aktivity by mali pokračovať aj v nasledujúcom programovacom období pre 

európske regionálne fondy. Je však potrebné aktualizovať existujúce metodológie a metódy pre 

vypracovanie TSES podľa najnovších postupov pri identifikácii ekologickej pripojiteľnosti, pri 

konsolidácii údajov získavaných cez rôzne činnosti ako je konsolidácia pozemkov a vytvárať 

súdržnú databázu, ktorá by bola dostupná pre všetkých účastníkov. 

Oblastný výskum a monitorovanie v rámci tejto projektovej činnosti môžu byť obmedzené, keďže 

sa dajú použiť informácie dostupné z ostatných projektov a zdrojov, ako je to uvedené vyššie. 

Identifikované medzery v znalostiach sa však musia vyplniť a musia sa identifikovať ekologické 

koridory prostredníctvom priestorového modelovania, ktoré sa musí takisto overiť. Činnosť bude 

zahŕňať revíziu aktuálnych metodológií, revíziu strategických nástrojov ako sú priestorové plány a 

stratégie rozvoja ako aj právnu definíciu ochrany pri niektorých špecifických oblastiach. Budovanie 

kapacít pre odborníkov - priestorových plánovačov, krajinárskych ekológov, atď. je takisto 

potrebné pre zaistenie plynulého transferu znalostí - používania najnovších techník pre 

identifikáciu  ekologickej pripojiteľnosti na lokálnej úrovni, využívanie najnovších a 

konsolidovaných údajov, atď. Špeciálne školenie ohľadom tohto typu sa pripraví v rámci tejto 

činnosti a implementuje sa ako súčasť činnosti E.2. 

Očakávaný benefit Projektov pre implementáciu prioritného akčného rámca financovania 
E.1.2. Správa lokality a komunikácia s účastníkmi: 

• Vypracovanie intenzívnej spolupráce a limitov dokumentácie využívania pozemkov v 
mestách, dedinách a samosprávnych regiónoch vo vzťahu k oblastiam Natura 2000. 

• Efektívne využívanie vytvorených pracovných skupín MŽP a ŠOPSR okrem iného na 
štúdium veľkých mäsožravcov a tetrova hlucháňa. Efektívne využívanie ostatných fór na 
odborné a technické diskusie o aktuálnych výzvach. 

• Vhodné vzdelávanie zamestnancov ŠOPSR ohľadom zapojenia účastníkov do riadenia 
Natura 2000 

E.1.3 Monitorovanie a oznamovanie 

• Monitorovanie vplyvu dopravnej infraštruktúry na populácie druhov zvierat E.1.4 
Znalosti a medzere výskumu 

• Telemetrický a iný bežný a inovatívny výskum pohybov zvolených zvieracích druhov vo 
vzťahu k rôznym faktorom prostredia (napríklad ryby, vtáky, veľké mäsožravce, 
korytnačky, atď.). 

• Identifikácia migračných koridorov a prechodov, návrh ekoduktu, návrh na odstránenie 
migračných bariér a ochrana otvorených priestranstiev pre migráciu v rámci územia 
Slovenska, ako aj vo vzťahu k susedným krajinám. 

E.3.1 Opatrenia a programy zamerané na druhy nezahrnuté v opatreniach prostredí 

• Zníženie vplyvu dopravy a infraštruktúry na migráciu cicavcov (konkrétne veľkých 
mäsožravcov, vydier, kún a tchorov) a ich migráciu - ekodukty, podchody, kolízne úseky, 
oplotenia, inštalácia na dopravných značkách. 

• Zníženie pokrytia prostredí a prostredí druhov infraštruktúrou a výstavbou. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Nasledujúce aktivity sa budú implementovať v rámci projektovej činnosti: 

1. fáza projektu: 

1. Identifikácia vlastností ochrany modelu - štúdia sa vypracuje pri identifikácii vlastností 

ochrany, ktoré to potrebujú alebo ktoré by vhodne využili zvýšenú súdržnosť 

(ekologickú pripojiteľnosť) siete Natura 2000 
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lokalít. To môže zahŕňať minimálne nasledujúce druhy z prílohy II k Smernici o 

prostrediach: Bolbelasmus unicornis, Graphoderus bilineatus, Carabus hungaricus, 

Colias myrmidone, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Coenagrion ornatum, 

Cordulegaster heros, Bombina bombina, Bombina variegata, Spermophilus citellus, 

Lutra lutra, Mustela eversmanii, Lynx lynx, Canis lupus, Ursus arctos, Bison bonasus, 

ale potenciálne aj iné druhy z prílohy II a prílohy IV z rôznych skupín druhov ako sú 

mäkkýše, kobylky a svrčky, ryby, obojživelníky a plazy, netopiere, hlodavce, ako aj 

niektoré typy prostredí ako sú napríklad sladkovodné prostredia. Špeciálna pozornosť 

sa venuje vlastnostiam s „nepriaznivým zlým“ stavom ochrany (U2) a ohrozeným 

vyhubením v dôsledku fragmentácie ich prostredia alebo ktorých ochrana 

prostredníctvom samostatných lokalít Natura 2000 nie je postačujúca. Údaje o 

distribúcii v rámci cieľových vlastností sa zvolia z centrálnej databázy ŠOPSR a (ak je to 

možné) zostavia sa aj z iných zdrojov. Získajú sa najnovšie vedecké znalosti o biológii a 

ekológii zvolených vlastností. Odborníci na biológiu, ekológiu a ochranu prírody budú 

zapojení do vypracovania štúdie. Dostupnosť a spoľahlivosť údajov o príslušných 

vlastnostiach sa takisto vezme do úvahy. 

2. Vyplnenie dátových medzier pri cieľových vlastnostiach - ako je to uvedené vyššie, 

pri niektorých cieľových vlastnostiach môže ísť o cieľové oblastné prieskumy, ktoré 

budú potrebné na overenie ich prítomnosti a kvality prostredia v konkrétnych 

oblastiach, keďže tieto informácie sa nedajú odvodiť od existujúcich monitorovacích 

systémov (ktoré sú založené na trvalých monitorovacích lokalitách) ani od inventárov 

chránených lokalít, keďže tu hovoríme o krajine mimo chránených oblastí. Takáto 

potreba sa identifikuje v predchádzajúcej aktivite a prieskumy sa implementujú do 

prvej projektovej fázy a v prípade potreby bude pokračovať v aj v nasledujúcej 

projektovej fáze. 

2. fáza projektu: 

3. Identifikácia ekologických koridorov a východiskových prostredí pre cieľové 

vlastnosti - Bude sa identifikovať využívanie priestorového (GIS) modelovania 

ekologických koridorov a východiskových prostredí pre cieľové vlastnosti ochrany. 

Analýza bude založená na údajoch o distribúcii cieľových vlastností, analýze 

aktuálnych štruktúr krajiny a údajoch o využívaní pozemkov (klasifikácia satelitných 

snímok a iných údajov diaľkového sledovania) ako aj informáciách o plánovanom 

využívaní pozemkov z dokumentácie o priestorovom plánovaní. Požiadavky prostredí 

cieľových druhov sa zvážia aj medzi parametrami modelovania. Ak distribúcia 

niektorých druhov závisí od iných druhov, výskyt a prostredia  oboch druhov sa budú 

analyzovať. Ekologické koridory identifikované prostredníctvom modelovania sa 

overia v teréne, aby sa identifikovali vlastnosti, ktoré sa nedajú identifikovať 

diaľkovým sledovaním a povrchové údaje (ako sú oplotenia, brehy, jamy, atď.). 

Výstup tejto aktivity sa overí v teréne v rámci vrstiev migračných koridorov a 

východiskových prostredí pre cieľové vlastnosti ochrany na národnej úrovni. 

4. Analýza aktuálnych politík a vývoja návrhov - Relevantné dokumenty politiky, 

stratégie a nástroje riadenia krajiny ako sú nástroje z oblasti poľnohospodárstva a 

lesníctva sa budú analyzovať pre identifikáciu opatrení, postupov riadenia a nástroj s 

pozitívnym a negatívnym účinkom na pripojiteľnosť prostredia s ohľadom na 

požiadavky cieľových vlastností (napríklad schémy poľnohospodárskych dotácií, ktoré 

bránia zlepšovaniu migračných prostredí). Návrhy na 
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doplnenie týchto politík sa vypracujú so špeciálnym zameraním na odporúčania pre 

programovanie regionálnych fondov EÚ na obdobie 2028-2034 ako aj ako návrhy na 

doplnenie dokumentácie k priestorovému plánovaniu najmä na regionálnej úrovni 

(pri 8 samosprávnych regiónoch). Opatrenia pre zlepšenie alebo zachovanie 

ekologickej pripojiteľnosti, ktoré odrážajú ekologické požiadavky cieľových vlastností 

ochrany - typy druhov alebo prostredí - sa vložia do katalógu opatrení. Toto sa spolu s 

identifikovanými ekologickými koridormi a východiskovými prostrediami (výsledok 

činnosti 3) stane základom revízie existujúcich regionálnych a lokálnych TSES ako aj 

rozvoja nových, ktoré by mali byť financované z iných zdrojov v rámci doplňujúcej 

činnosti. V prípade potreby sa vykoná aj revízia plánov riadenia príslušných lokalít 

Natura 2000. 

5. Zber a zverejňovanie údajov o ekologickej pripojiteľnosti - Údaje získané 

prostredníctvom predchádzajúcej fázy tejto projektovej činnosti sa spracujú v tomto 

centrálnom systéme databázy ŠOPSR. Podobne sa zverejnia identifikované ekologické 

koridory a východiskové prostredia na serveri mapy ŠOPSR a poskytnú sa na ďalšie 

použitie odborníkmi a účastníkmi. 

3. fáza projektu: 

6. Právna ochrana identifikovaných ekologických koridorov a východiskových 

prostredí - Hoci priestorové plány predstavujú hlavný nástroj na zachovanie 

ekologickej pripojiteľnosti a vhodných prostredí na migráciu / translokáciu druhov, 

možno bude potrebné označiť špecifické časti ekologických koridorov ako chránený 

krajinný prvok (§25 zákona o ochrane prírody a krajiny). Preto sa vykoná analýza pre 

identifikáciu takýchto vlastností krajiny a následne sa pripravia návrhy na ich právnu 

ochranu, ktoré sa dajú považovať za nevyhnutné pre prežitie populácií viacerých 

druhov. Návrhy na právnu ochranu sa odošlú na schválenie kompetentným orgánom - 

regionálnym úradom. 

7. Príprava budovania kapacity v rámci ekologickej pripojiteľnosti - pripravia sa 

materiály školenia ohľadom seminárov budovania kapacity, ktoré sa implementujú do 

činnosti E.2. Školiace semináre budú zamerané na priestorových plánovačov, 

odborníkov zapojených do rozvoja TSES, environmentálnych úradníkov a ochranárov 

prírody. Cieľom tohto seminára je vysvetliť ako využívať rôzne existujúce nástroje 

(napríklad modely GIS), kde hľadať a ako využívať a interpretovať priestorové a 

biologické údaje spojené s ekologickou pripojiteľnosťou, ako vykonávať oblastné 

prieskumy pre identifikáciu migračných koridorov na miestnej úrovni, atď. 

Obmedzenia a predpoklady: 

• Možné obmedzenie: Nedostatok odborníkov alebo nedostatok odborných znalostí o 

ekológii niektorých druhov alebo typov prostredí - niektoré druhy Natura 2000 alebo typy 

prostredí sú veľmi špecifické a máme len niekoľko odborníkov s dostatočnými znalosťami 

o ich biológii a ekológii. Niektorí odborníci nemusia byť schopní venovať sa tomuto 

projektu. Riadenie rizík: Odborníci z rôznych inštitúcií budú kontaktovaní vopred, aby sa 

umožnil správny a múdry proces výberu a nastavia sa kritériá pre riadenie špecifík tejto 

úlohy. Odborníci budú zvolení na základe predchádzajúcich 
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skúseností a pracovnej histórie v tejto oblasti. V prípade potreby je možné najímať 

odborníkov zo zahraničia (napríklad z Českej republiky alebo Maďarska) v prípade, že sa 

nenájdu miestni odborníci. 

• Možné obmedzenie: Nedostatok údajov pre analýzu GIS alebo obmedzený prístup k údajom 

z predtým implementovaných projektov. 

Riadenie rizík: Údaje z predchádzajúceho monitorovania zozbierané v databáze KIMS 

(ŠOPSR) sa použijú na analýzu GIS. Mapa ekosystémov, pripravená ŠOPSR, sa takisto 

použije na analýzu. ŠOPSR je Projektovým beneficientom, a teda dostupnosť týchto 

údajov a ochota zdieľať ich sa očakáva, a preto je riziko nízke. 

Ostatné vhodné údaje sa môžu riadiť inými Projektovými beneficientmi alebo 

organizáciami, ktoré pracujú v rámci kompetencií MŽP, ako sú satelitné snímky z 

programu Copernicus, ktorý riadi Slovenská environmentálna agentúra. Keďže je MŽP 

koordinačným beneficientom, dokáže si získať podporu pre zdieľanie údajov. Ďalším 

zdrojom údajov by mohlo byť Ministerstvo poľnohospodárstva, ktoré bude fungovať ako 

účastník projektu. Spravuje dodatočné financie k tomuto projektu a ich spolupráca sa 

zároveň očakáva. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

Činnosť C.4 by mala zaistiť ekologickú pripojiteľnosť pre zvolených vlastnostiach ochrany - typy 
druhov a prostredí, ktoré sú najzraniteľnejšie alebo ohrozené fragmentáciou prostredia. Pripraví 
sa štúdia, ktorá identifikuje tieto vlastnosti ochrany, identifikujú sa migračné koridory a 
východiskové prostredia a zabezpečia sa prostredníctvom doplnených priestorových plánov 8 
samosprávnych regiónov a ak to bude vhodné, miestnych priestorových plánov. Návrhy s 
opatreniami na zachovanie a vylepšenie ekologickej pripojiteľnosti sa vypracujú pre fondy EÚ v 
rámci programovacích dokumentov pre roky 2028-2034 alebo iných politických a strategických 
dokumentov. Pripraví sa katalóg opatrení, ktorý sa použije na doplnenia územného systému 
ekologickej stability a plány riadenia príslušných lokalít Natura 2000. Návrhy na právne označenie 
lokalít pre zaistenie identifikovaných ekologických koridorov a východísk sa pripravia ako 
alternatíva.  Pripravia  sa  materiály  pre  školenie  o ekologickej  pripojiteľnosti  pre  odborníkov 
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Odhad nákladov: 

Náklady na personál (ŠOPSR) 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Odborník špecialista na pripojiteľnosť v 
ŠOPSR 

Denná sadzba: 125 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku 
plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Počet dní: 6 rokov: 250 osobodní počas celej doby projektu * 125 EUR denná sadzba = 31 250 EUR 

Pracovné úlohy: konzultácie a komentáre dokumentov a vytváranie dokumentov GIS Náklady na 

personál (NLC) 

1. fáza: 

Odborník - agrolesníctvo: 155 EUR * 20 dní = 3 100 EUR 
odborník - lesníctvo: 156 EUR * 30 dní = 4 680 EUR 
Oblastný asistent: 94 EUR * 20 dní = 1 880 EUR 

Odborník (komunikácia s užívateľmi pozemkov, projektovým manažmentom a monitorovanie 
napredovania projektu): 98 EUR * 20 dní = 1 960 EUR 2. fáza: 27 260 EUR 3. fáza: 31 070 EUR 
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Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný 

rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Náklady na personál (WWF) 

2. fáza: 69 550 EUR 3. fáza: 46 500 EUR 

Náklady na personál (MŽP) 

2. fáza: 20 000 EUR 

Pracovné úlohy: pomôcť pri analýze projektov a výsledkov spojených s pripojiteľnosťou na 
Slovensku, keďže ju riešia viaceré organizácie (najmä SEA). 

Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy 
v priebehu celého Projektu. 

Náklady na personál (PriFUK) 

3. fáza: 1 300 EUR 

Náklady na externú asistenciu (WWF) 

2. fáza: 20 000 EUR 

Trvalo udržateľný tovar: Náklady na zariadenia (MŽP) 

1. fáza: Ortofoto mapy: 27 000 EUR 2. fáza: 61 000 EUR 3. fáza: 25 400 EUR 

MŽP si na vlastné účely zakúpi ortofoto mapy, ktoré zobrazujú mierku krajiny aj na účely 
pripojiteľnosti krajiny, kde to bude stále potrebné (existuje na to už viacero máp, nie všetky sú 
však prístupné). 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Štúdia o vlastnostiach ochrany ohrozená fragmentáciou 
prostredia 

C.4 04/2021 

Katalóg opatrení pre zachovanie alebo posilnenie 
pripojiteľnosti pri zvolených vlastnostiach ochrany 

C.4 12/2026 

Doplnenia pre 8 regionálnych priestorových plánov a 
odporúčania pre fondy EÚ 2028-2034 

C.4 12/2027 

Materiál pre školenia o ekologickej pripojiteľnosti C.4 12/2028 

Míľniky: 

Názov míľnika 
Kód príslušnej činnosti Konečný 

termín 

Cieľové vlastnosti Natura 2000, ktoré potrebujú 
identifikovanú ekologickú pripojiteľnosť a vyplnené 
dátové medzery 

C.4 12/2022 

Ekologické koridory a východiskové prostredia pre 
identifikované a overené cieľové vlastnosti 

C.4 12/2025 
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Návrhy na revíziu politík a pripravené strategické 
dokumenty 

C.4 12/2027 

Zverejnené údaje o ekologickej pripojiteľnosti C.4 12/2027 

Pripravené školenie o ekologickej pripojiteľnosti pre 
odborníkov 

C.4 12/2028 
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ČINNOSŤ C.5: Implementácia konkrétnych ochranných funkcií v 
projektových lokalitách a rozvoja nových prístupov riadenia 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: ŠOPSR 
Úloha: ŠOPSR bude zodpovedať za celkovú koordináciu činnosti C.5 a konkrétne za implementáciu  
konkrétnych činností ochrany v rámci podriadenej činnosti C.5.1. Takisto sa zúčastní 
implementácie podriadenej činnosti C.5.2 a C.5.3 v príslušných projektových lokalitách Poľana, 
Záhorie, Muránska Planina a Latorica, kde bude poskytovať technické znalosti pri obnove 
implementácie a opatrenia riadenia, komunikáciu s miestnymi účastníkmi, koordináciu s 
projektovými a externými partnermi, atď. Kompetencie: ŠOPSR je profesionálna verejná 
organizácia pre ochranu prírody a ochranu na Slovensku, ktorú ustanovilo Ministerstvo životného 
prostredia. Jej zodpovednosti zahŕňajú zaistenie riadenia chránených oblastí, vrátane lokalít 
Natura 2000 (SCI a SPA). 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 

SVP 

Úloha: SVP bude zodpovedať za implementáciu obnovy sladkovodných prostredí ako je 
znovuotvorenie bočných ramien, obnova prostredí brehov riek alebo adaptácia hydrologického 
režimu v projektových lokalitách Záhorie a Latorica. Bude hlavnou entitou pre činnosti v 
projektovej lokalite Latorica. 

Kompetencie: SVP je orgán riadenia povodia rieky na Slovensku a je zodpovedný za správu 
vodných tokov a ochranu proti záplavám. 

WWF 

Úloha: Koordinácia a znalosti pri konkrétnych činnostiach ochrany a zapojení účastníkov na 
pilotných lokalitách Muránska Planina a Záhorie. WWF bude takisto poskytovať znalosti v oblasti 
ochrany lesov, sladkovodných tokov a zvieracích druhov pri projektových lokalitách Poľana a 
Latorica. Kompetencie: WWF je ustanovený v koordinácii projektových činností ako aj pri návrhu a 
implementácii konkrétnych ochranných opatrení pri chránených zvieracích druhoch a 
prostrediach, najmä sladkovodných a lesných. 

NLC 

Úloha: NLC bude koordinovať činnosti v príslušnej projektovej lokalite Poľana a poskytne 
skúsenosti v oblasti lesníctva, agrolesníctva a riadenia pre projektovú lokalitu Muránska Planina a 
aj Záhorie. 

Kompetencie: NLC ako odborná organizácia má skúsenosti v oblasti lesníctva, agrolesníctva a 
riadenia. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Činnosť C.5 je zameraná na implementáciu rôznych opatrení riadenia najlepších postupov alebo 
demonštratívneho charakteru v projektových lokalitách (pozrite si mapu vo forme B2). Tieto 
opatrenia budú uplatňovať najlepšie aktuálne metódy, ktoré ešte neboli implementované v 
podmienkach na Slovensku alebo ešte neboli otestované v danom kontexte. Integrovaný projekt 
LIFE poskytuje vynikajúcu príležitosť vyvíjať, aplikovať a hodnotiť tieto nové spôsoby pri 
príslušných vhodných projektových lokalitách a opakovať úspešné prístupy v oveľa väčších 
rozsahoch v národnom kontexte. Hodnotenie použitých metód a prístupov sa vykoná cez činnosti 
D.1 a D.2, zatiaľ čo kopírovanie prebieha cez činnosť E.3. 

Zvolené prístupy popísané nižšie v jednotlivých podriadených činnostiach sa zvolili pri zohľadnení 
typov prostredí a druhov, ktoré potrebujú najurgentnejšiu činnosť podľa PAF, prístup ekosystému 
(napríklad druhy ochrany), potenciál demonštračného účinku navrhovaných riešení a potenciál 
kopírovania navrhovaných riešení. Činnosť C.5 

Strana 151 z 288 



 

 

pozostáva z troch nasledujúcich podriadených činností popísaných podrobne samostatne: 

Podriadená činnosť C.5.1: Ochrana a obnova prostredí rašelinísk cez riadiace 

centrá 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Prostredia rašelinísk predstavujú krehké ekosystémy vlhkých oblastí, ktoré si vyžadujú špeciálne 
riadenie, obyčajne s pomocou špeciálneho riadiaceho vybavenia. S výnimkou prírodných 
aktívnych vyvýšených močiarov s nenarušeným vodným režimom sú obyčajne závislé od 
opakujúceho sa riadenia, ktoré ak chýba, spôsobuje ich postupné zhoršovanie. Všetky cieľové 
typy prostredí spojené s rašeliniskami - 7140 prechodných bažín a nestabilných močiarov, 7230 
zásaditých močiarov, 7120 zhoršených vyvýšených močiarov, 1340* vnútrozemských slaných lúk - 
sa zhodnotilo v nepriaznivom stave ochrany v poslednom článku 17 v rámci oznamovania pre 
horský biogeografický región na Slovensku. Obnova a opätovné zavedenie opakujúceho sa 
riadenia sú potrebné na udržanie otvorených komunít rašelinísk a ich príslušných druhov. Bez 
vhodného riadenia prirodzená sukcesia povedie k vzniku oblastí krov a drevín. 

Pre zlepšenie stavu prostredí rašelinísk sa musí výrazná časť lokalít rašelinísk obnoviť a riadiť 
prostredníctvom vhodnej ochrany, teda odstraňovania krov a kosením za účelom zachovania / 
obnovy prostredia. Toto v podstate nie je pre poľnohospodárov ekonomicky realizovateľné (alebo 
o to nemajú záujem) a mnohé lokality sú v podstate vylúčené z financovania v rámci Programu 
rozvoja vidieka 2014 - 2020. Prostredníctvom implementácie cieľovej obnovy a ochrany v 
rašeliniskách je možné vylepšiť stav ochrany viacerých iných typov prostredí a druhov v 
nepriaznivom stave ochrany v horskom biogeografickom regióne. 

Ako to bolo uvedené vyššie, prostredia rašelinísk ako krehké, vlhké ekosystémy, si vyžadujú 
špeciálne riadenie s pomocou špeciálneho vybavenia. ŠOPSR ako jedna profesionálna organizácia 
pre ochranu prírody  ustanovená štátom musí zaistiť obnovu a riadenie rašelinísk. V súčasnosti 
ŠOPSR chýba technické vybavenie pre širokospektrálne riadenie prostredí vlhkých oblastí. Preto 
sa ustanovenie a vybavenie dvoch centier riadenia so špeciálnym technickým vybavením zdá byť 
najlepšou  možnosťou  na  zlepšenie  stavu  zhoršujúcich  sa  prostredí  rašelinísk  na  Slovensku. 
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Očakávaný benefit Projektov pre implementáciu PAF: 
E.1.2 Riadenie lokality a komunikácia s účastníkmi 

• Implementácia systému možného riadenia ohrozených lokalít z vlastných kapacít ŠOPSR 
vytvorením skupín riadenia s potrebným vybavením. 

E.2.1 Pobrežné a halofytické prostredia 

• Odstránenie nevhodných prirodzených druhov drevín (Crataegus sp., Rosa sp., 
Berber's verrucosa etc..) a rastlín (napríklad Dipsacus sylvestris). 

• Odstránenie tŕstia (Phragmites australis). 
• Obnova vlhkých oblastí v existujúcich slaných močiaroch. 

E.2.3 Vyvýšené močiare a mokriny a močariská 

• Kosenie a dôkladné odstránenie biomasy z danej lokality. 
• Kosenie tŕstia a Molinia. 
• Mulčovanie aspoň raz za 5 rokov s pomocou ľahkých zariadení a len v rámci riadenia obnovy. 
• Odstránenie pňov. 
• Ručné kosenie alebo kosenie s pomocou ľahkých zariadení minimálne raz za 2 roky. 

Výrub nevhodných drevín v jesenných a zimných mesiacoch minimálne raz za 3 roky, vrátane odstránenia 
biomasy a výrubu výhonkov v nasledujúcom roku. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 
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Vytvoria sa dve riadiace centrá ŠOPSR a vybavia sa za účelom implementácie obnovy prostredí 
rašelinísk s pomocou špeciálneho vybavenia. Riadiace centrá budú implementovať riadenie v 
lokalitách, kde sa vlastníci a používatelia nezaujímajú o farmárstvo. Tieto lokality s krehkými 
prostrediami - 7140 Prechodné močiare a močariny, 7230 Zásadité močiare, 7120 Zhoršené 
vyvýšené močariny, 1340* Vnútrozemské slané lúky - sa postupne zhoršujú v dôsledku 
chýbajúceho riadenia, ktoré majú za následok akumuláciu starej biomasy a rast krov, čo zrýchľuje 
proces zmeny prostredí a jeho zhoršovania. Riadiace centrá sa vytvoria v oblastiach s najvyššou 
časťou lokalít rašelinísk: v mestách Námestovo a Banská Bystrica, na pozemkoch vo vlastníctve 
ŠOPSR. V riadiacom centre v Námestove (vytvorenom v rámci Správy chránenej krajinnej oblasti 
Horná Orava, ktorá je organizačnou jednotkou ŠOPSR), sa vyrobia garáže pre zariadenia, ako sú 
vozidlá, ťahače, kosačky, atď. 

Zakúpi sa profesionálne technické vybavenie pre prácu vo vlhkých podmienkach, aby sa zaistila 
správna implementácia riadenia obnovy vo vlhkých prostrediach, minimalizovalo sa poškodenie 
krehkých prostredí a zároveň aby sa zabránilo škodám na zariadení spôsobeným ťažkými 
pracovnými podmienkami. Tieto centrá budú vybavené technológiou na mechanizované kosenie 
ako aj na ručné kosenie a kosenie drevnatej vegetácie. Zakúpime nasledujúce vybavenie a 
rovnomerne ho distribuujeme medzi dve riadiace centrá: 

2 x kosačka na trávu na svahy s diaľkovým ovládaním, ktorá dokáže pracovať vo vlhkých oblastiach 
alebo na kopcovitom teréne s príslušenstvom - trojbodový spoj, kosačka s hrubým sekaním, 
mulčovač, zabudovaný baliaci systém, 2 x 4-kolesový podvozok na prepravu zariadenia. 

2 x 4x4 off-road pickupy s ťažkým zariadením, s výkonom na prepravu zariadenia 

8 x kefová kosačka s príslušenstvom, extra nože a píla s kruhovými kefami (2 ks pre každú kosačku 

s kefami) 

6 x reťazová píla s príslušenstvom (sústava nástrojov) - napríklad vidlice, hrable, ručné píly, 
nožnice na kry, malá sekerka 

Bude potrebné poskytnúť palivo a olej do zakúpených strojov, aby sa zaistila implementácia 
projektových opatrení. Pravidelný servis, údržba zariadení, vrátane poistenia vozidiel a vybavenia 
budú potrebné. Vhodné školenie ohľadom používania strojov bude potrebné pre všetkých 
zamestnancov, ktorí pracujú s týmto zariadením. 

Každé riadiace centrum potrebuje jednu projektovú osobu zamestnanú na plný úväzok, ktorá 
zabezpečí fungovanie centra a údržbu zariadenia. Tieto osoby budú vykonávať praktické riadenie v 
tejto oblasti a postarajú sa o vybavenie. Okrem toho budú zamestnané 4 osoby po dobu fixnej 
doby 6 mesiacov v období od jari do jesene. V každom centre budú dve takéto osoby. Podmienky 
pre žiadateľov budú zahŕňať vodičský preukaz na poľnohospodárske stroje, certifikát na prácu s 
reťazovou pílou (takzvanú pilčícku skúšku) a aspoň 5-ročné skúsenosti v oblasti 
poľnohospodárstva a lesníctva. V istých lokalitách môžu iní zamestnanci ŠOPSR ako sú 
lesníci/správcovia, pomáhať pri realizácii riadenia obnovy (najmä na veľkých lokalitách). 
Zamestnanci riadiacich centier a zamestnanci ŠOPSR, ktorí budú zapojení do tejto činnosti, musia 
byť vybavení ochrannými pracovnými pomôckami (napríklad rukavice, helmy) a aj ochranným / 
vonkajším letným a zimným oblečením a obuvou. 

Riadiace centrá bude koordinovať centrála ŠOPSR v Banskej Bystrici. Zamestnanci oboch riadiacich 
centier sa budú pravidelne (minimálne raz za dva týždne) stretávať s manažérom lokality ŠOPSR. 
Manažér lokality bude kontrolovať prácu, vysvetľovať navrhované postupy riadenia vo zvolených 
lokalitách, zdôrazňovať skutočnosti alebo vzácne druhy, ktoré si vyžadujú špeciálnu pozornosť 
počas implementácie opatrení obnovy. 

Vypracujú sa plány prevádzkovej aktivity pre dve riadiace centrá. Budú obsahovať schému 
realizácie opatrení obnovy a riadenia, budú zahŕňať postupy plánované pre každú lokalitu, popisy 
lokalít a ich oblasti, frekvenciu a obdobie opatrení, odporúčané techniky, schémy údržby 
vybavenia a servisu. Prevádzkový plán pre každé riadiace centrum bude obsahovať geodatabázu 
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riadených lokalít. Všetky implementované opatrenia sa zaznamenajú, vrátane fotografickej 
dokumentácie. Vypracovanie prevádzkových plánov je potrebné pre zaistenie efektívnosti aktivít 
riadenia prostredníctvom pravidelného monitorovania a hodnotenia vplyvu opatrení riadenia 
(vstupy pre projektovú činnosť C.1). Prevádzkové plány sa budú neustále aktualizovať. 

Dve riadiace centrá ŠOPSR zaistia obnovu cieľových prostredí počas implementácie projektu. Po 
skončení projektov budú pokračovať v implementácii opakujúceho sa riadenia v príslušných 
lokalitách pre ich udržanie v priaznivom stave. Riadiace centrum nachádzajúce sa v Námestove 
zaistí riadenie lokalít v Oravskom regióne, Kysuckom regióne, regióne Malej Fatry a v západnej 
časti Tatranského regiónu. Riadiace centrum v Banskej Bystrici zaistí riadenie lokalít v regióne 
Nízke Tatry, v Tatranskom regióne, regióne Veľkej Fatry, regióne Poľany a Muránskej planiny. Táto 
konkrétna činnosť ochrany sa vzťahuje na nasledujúce typy prostredí: 1340*, 7120, 7140, 7230 a 
prostredie Ra7 národného významu. Riadiace centrá budú prispievať k vytvoreniu trvalo 
udržateľného riadenia, výsledkom sociálneho a ekonomického projektu. 

Techniky riadenia poskytované riadiacimi centrami v projektových lokalitách budú zahŕňať 
kosenie,  odstraňovanie  krov  a  drevín,  mulčovanie  a  prepravu  biomasy  z riadených  lokalít. 
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Odstránenie krov a drevín - Často je potrebné odstraňovať dreviny v lokalitách, kde odvodňovanie 
viedlo k výraznému zvýšeniu krov a drevín vo formálne otvorených alebo zriedkavo zalesnených 
rašeliniskách. Odstránenie druhov drevín znižuje evapotranspiráciu, vracia viac prirodzeného 
svetla a pomáha krajine vrátiť sa do takmer prirodzeného stavu. Lesná pokrývka funguje ako silné 
vodné čerpadlo pre oblasti rašelinísk, je do istej miery odolná voči hydrologickým zmenám, a 
preto je potrebné ju odstrániť, aby sa zlepšila obnova prostredia pri predtým otvorených 
rašeliniskách. Obnova rašelinísk, ktoré sú zarastené krami a drevinami, je do istej miery 
technickou záležitosťou. Veľké stroje tu môžu ľahko zapadnúť a spôsobiť výrazné poškodenie 
tohto zraniteľného prostredia. Nízkotlakové zemné stroje umožňujú obnovu veľkých oblastí krov. 
V mnohých lokalitách bude však možný len manuálny výrob drevín. Po úvodnom vyčistení ťažko 
zarastených rašelinísk musí nasledovať pravidelné čistenie od mladých výhonkov rôznych druhov 
listnatých stromov a krov. Najmä na  pôvodne otvorených rašeliniskách, ktoré sú teraz viac 
obohatené živinami, môžu výhonky hojne vyrastať aj po zablokovaní jám, ak nebude rašelinisko 
po obnove veľmi vlhké. V lete majú prútiky vysokú mieru evapotranspirácie, takže každý prútik 
zostane v obnovenej lokalite osamote alebo nové húšťavy výrastkov môžu spomaliť návrat k 
prirodzeným hydrologickým podmienkam. 

Kosenie je významným nástrojom riadenia a je úspešné pri zachovávaní bohatosti druhov, najmä 
v močariskách, ktoré sa po stáročia kosili. Momentálne sa musí kosenie vykonávať s ľahkými 
zariadeniami adaptovanými na citlivé prostredie močarísk, ako sú malé a ľahké kosačky, 
krovinorezy alebo za pomoci úpravy pneumatík stredných a veľkých strojov (nízkotlakové, 
zdvojené kolesá). Vyčistená biomasa sa zhromaždí a odstráni z lokality, aby sa zabránilo 
obohacovaniu rašeliniska prirodzene chudobného na živiny. Táto metóda, najmä zber a likvidácia 
materiálu biomasy, je veľmi intenzívna na prácu. Kosenie sa znovu zavedie na opustených 
rašeliniskách po odstránení krov. 

Mulčovanie ako technika obnovy v močariskách nie je veľmi bežná a monitorovanie účinkov 
mulčovania takmer neexistuje. Mulčovanie predstavuje metódu odstraňovania drevín bez 
odstránenia biomasy (mulčovacieho materiálu), keďže nie je možné odstrániť všetky kry/tŕstie z 
lokality. Naše výsledky potvrdili predchádzajúce odporúčania riadenia, že mulčovanie sa dá použiť 
v močariskách dva roky po sebe. Mulčovanie je teda veľmi účinným spôsobom obnovy vegetácie 
močarísk zarastených stromami a krami. Náklady sú dosť nízke v porovnaní s manuálnym 
odstraňovaním stromov a krov a tesne po nich môže nasledovať kosenie, vrátane odstránenia 
biomasy. Biomasa z kosenia a rezania drevín sa odstráni z lokalít, aby sa zabránilo eutrofikácii a 
poškodzovaniu prostredí. Biomasa 
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sa ponúkne miestnym farmám a domácnostiam alebo sa odvezie do kompostárne. V 

spojení s kompostovaním tejto biomasy je potrebné rátať aj s poplatkami za 

kompostáreň. 

Testovanie najlepších postupov v rašeliniskách 

Na Slovensku je len zopár spravovaných močarísk a rašelinísk. Je potrebné zhodnotiť najlepšie 
prístupy pri viacerých typoch prostredí. Testovanie sa vykoná v priebehu prvých štyroch rokov 
trvania projektu. Každá technika riadenia obnovy - kosenie, mulčovanie, rezanie krov a stromov a 
potenciálna aplikácia herbicídov pre zníženie vegetatívneho potomstva sa bude testovať a 
monitorovať v rámci činnosti D.1. Časť testovania sa zameria na rozdiely medzi využívaním 
ľahkých strojov a ručným kosením v testovacích lokalitách. Testovanie sa vykoná minimálne v 3 
lokalitách pri každom spracovaní. Výsledky sa sumarizujú a zhodnotia v rámci predpokladaných 
monitorovacích správ. 

Podľa očakávania budú cieľové lokality rašelinísk zahŕňať súkromné pozemky, vypracujú sa 
dohody so súkromnými vlastníkmi, aby sa umožnilo vykonávanie činností a aby sa zaistila 
dlhodobá udržateľnosť investícií / obnova v rámci projektu. Dohovor s vlastníkmi sa vypracuje na 
30 rokov. 

Obmedzenia a predpoklady: 

V rámci aktuálnych dotácií na poľnohospodárstvo sa farmári nezaujímajú o správu rašelinísk. 
Podpora riadenia týchto oblastí vo väčšine lokalít v podstate neexistuje alebo je záujem o riadenie 
týchto lokalít veľmi nízky. Hlavné dôvody tohto sú vysoká zložitosť pri riadení vlhkých oblastí, kde 
nie je možné použiť ťažké stroje v dôsledku podmienok prostredia. Tieto miesta sú obyčajne malé, 
niekedy sú na väčších svahoch a aj napriek tomu, že ponúkané finančné dotácie v 
poľnohospodárstve sú vyššie, záujem o riadenie takýchto miest je dosť nízky. Niektoré lokality nie 
sú dokonca zahrnuté ani v LPIS, nie je teda možné získať nejaké poľnohospodárske dotácie. 
Prevádzkové programy v podstate ponúkajú isté riešenia, avšak byrokratické procesy a kritériá pre 
vlastníkov pozemkov a užívateľov pozemkov bránia vhodnému používaniu týchto financií na 
správne riadenie príslušných prostredí. Všetky tieto uvedené problémy vedú k ad-hoc, 
urgentnému riadeniu, chýba im kontinuita pri týchto vzácnych jedinečných typoch prostredí. A 
preto sú potrebné riadiace centrá s vhodnými zamestnancami, aby vyplnili aktuálnu medzeru, aby 
sa zastavilo neustále poškodzovanie a zhoršovanie prostredí rašelinísk na Slovensku. 

Počas implementácie činnosti môže byť problém dosiahnuť dohody so súkromnými vlastníkmi 
pozemkov v špecifických lokalitách. Tento problém sa však zmierni aktivitou profesionálnych 
manažérov lokalít najímaných pre príslušný projekt. Jednou z ich hlavných úloh bude komunikácia 
s účastníkmi, a ľahšie sa teda dosiahne dohoda o navrhovanom riadení. Ostatné riziká sú spojené 
budovaním riadiacich centier, postupom aplikácie a schvaľovania. Riziká sa zmiernia vhodnou 
technickou dokumentáciou pripravenou certifikovanými odborníkmi v rámci prípravných aktivít 
činnosti A1. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

• Obnovené prostredia rašelinísk na ploche 1 500 hektárov. 
• Vylepšené podmienky pri 4 prostrediach: 7140, 7230, 7120, 1340* a 10 druhov. 
• Ustanovené 2 riadiace centrá. 

• Ustanovené dohovory s vlastníkmi pozemkov pre zaistenie dlhodobej udržateľnosti investície / 
obnovy. 

• Odhad nákladov: 
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ŠOPSR 

Externá pomoc  

Fáza 1: 

• zber úrody z riadiacich centier = 10 000 EUR 

Náklady na infraštruktúru 
Fáza 1: 

• budovanie riadiaceho centra Orava: garáž pre vozidlá a vybavenie = 40 000 EUR 

Náklady na 
vybavenie  

Fáza 1: 

• kosačka na trávu na kopce na diaľkové ovládanie: 57 500 EUR * 2 = 115 000 EUR 
• príslušenstvo pre kosačku na trávu na kopce na diaľkové ovládanie - doplnok 6000 EUR * 2 = 12 

000 EUR 
• kosačka na trávu (2 typy rozšírení) 20 000 EUR * 2 = 40 000 EUR 
• škrabací adaptér 4 000 EUR * 2 = 8 000 EUR 
• adaptér na balíkovanie sena 8 000 EUR * 2 = 16 000 EUR 
• sekačka 9 000 EUR * 2 = 18 000 EUR 
• terénne vozidlo (off-road s pomocnou prevodovkou) s ťažným zariadením - 50 000 EUR*2=100 

000 EUR 
• kefové sekačky + príslušenstvo a striedavé nože 1100 EUR * 8 = 8 800 EUR 
• elektrické píly + príslušenstvo - 800 EUR * 6 = 4 800 EUR 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Konečný 
termín 

Prevádzkové plány pre 2 riadiace centrá C.5 12/2023 

Oblastné správy o opatreniach implementovaných 
riadiacimi centrami po 2 rokoch 

C.5 01/2025 

Oblastné správy o opatreniach implementovaných 
riadiacimi centrami po 4 rokoch 

C.5 01/2027 

Oblastné správy o opatreniach implementovaných 
riadiacimi centrami po 6 rokoch 

C.5 01/2029 

Oblastné správy o opatreniach implementovaných 
riadiacimi centrami po 8 rokoch 

C.5 12/2030 

Dohovory s vlastníkmi pozemkov o obnove rašelinísk pre 
zaistenie dlhodobej udržateľnosti investície / obnovy 

C.5 12/2030 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Konečný 
termín 

Riadiace centrá ustanovené a plne vybavené C.5 12/2022 
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Technickí manažéri pre použité riadiace centrá 
C.5 12/2022 

Vylepšený stav 1500 ha plochy rašelinísk po implementácii 
ekologickej obnovy 

C.5 01/2031 

Podriadená činnosť C.5.2: Ustanovenie agrolesníckych systémov 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Nedávna správa IPBES (Globálna hodnotiaca správa o biodiverzite a službách ekosystému, 2019) 
dokumentovala masívne zhoršovanie biodiverzity na svete, čo je principiálne spôsobené slabými 
poľnohospodárskymi postupmi. Najnovšia správa IPCC o klimatickej zmene dáva svetu len desať 
rokov na to, aby od základov transformoval väčšinu svojho hospodárstva za účelom zníženia rizika 
neriadenej klimatickej zmeny a aby si uvedomil, že transformácia globálnych poľnohospodárskych 
postupov je nevyhnutná na splnenie tejto výzvy. Obe tieto vyhlásenia majú výrazný vplyv na sieť 
Natura 2000, na ktorú sa zameriava projekt IP LIFE „Úloha siete Natura 2000 a riadenie niektorých 
prioritizovaných prostredí v integrovanej ochrane krajiny na Slovensku''. Mnohé druhy z Prílohy 
smernice o prostrediach a vtákoch sú alebo v minulosti boli závislé od agrolesných systémov. Sú 
obzvlášť významné pre vtáky a hmyz, ale aj rastliny. Okrem toho sa vyvinuli niektoré typy prostredí 
z Prílohy I v dôsledku tradičných agrolesníckych postupov, napríklad kombinácie lesníckych a 
pastvinových systémov (napríklad 5130 formácií Juniperus communis na vresoviskách alebo 
vápenatých trávnatých plochách). 

Mnohé špecifické a odborné prezentácie na 4. svetovom kongrese agrolesníctva, ktorý sa konal v 
Montpellier (Francúzsko) v roku 2019, uvádzali, že agrolesníctvo dokáže zachovať alebo zvýšiť 
výnosy pri zmiernení emisií uhlíka, pri adaptácii na čím ďalej tým častejšie suchá a záplavy, ktoré 
prináša klimatická zmena, pri obnove zhoršených pôd a maximalizácii celkovej produktivity krajiny 
pre ľudstvo a prírodu. 

Vďaka svojej geomorfologickej diverzite má Slovensko obrovský potenciál pre aplikáciu 
agrolesníckych systémov, tradičných aj moderných, ktoré vyvíjajú mnohé výskumné centrá v 
Európe za posledných dvadsať rokov. Na Slovensku sa problém agrolesníckych systémov zatiaľ v 
praxi vedecky nevyriešil. V tejto oblasti máme len teoretické znalosti a potrebujeme vypracovať 
ukážkové objekty a príklady dobrých postupov pre ďalší progres. Tento typ riadenia 
poľnohospodárskej pôdy ešte nie je pokrytý v našej legislatíve, hoci v posledných rokoch sa 
zmienka o agrolesníctve objavila vo viacerých strategických dokumentoch Ministerstva životného 
prostredia a Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Riešenie navrhovanej činnosti 
ohľadom príkladov najlepšieho postupu v rámci Natura 2000 a mimo nej umožní Slovensku dostať 
sa bližšie k úrovni ostatných krajín EÚ v tejto oblasti. 

Očakávaný benefit Projektov pre implementáciu PAF: 
E.2.5 Ostatné agroekosystémy (vrátane ornej pôdy): 

• Opätovné zavedenie vhodných poľnohospodárskych techník pre riešenie problému uvoľnenia 
pôdy, vrátane kosenia, pastvy, kontrolovaného vypaľovania, atď. 

• Obnova malých krajinných prvkov a živých plotov v kultúrnej krajine. 
• Kosenie, pastva a iné ekvivalentné poľnohospodárske činnosti. 
• Sadenie lineárnej vegetácie s pomocou domácich lokálnych odrôd ovocných stromov a vytvorenie 

vŕbových porastov. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Agrolesnícke schémy sa vypracujú a budú sa uplatňovať v dvoch projektových ukážkových 
lokalitách: Poľana a Záhorie, na základe výsledkov a návrhov štúdie realizovateľnosti pripravenej 
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v rámci činnosti A.1. Podľa očakávania budú vhodné lokality pre ukážky agrolesných systémov 
zahŕňať súkromné pozemky, vypracujú sa dohody so súkromnými vlastníkmi, aby sa umožnilo 
vykonávanie činností a aby sa zaistila dlhodobá udržateľnosť investícií / obnova v rámci projektu. 
Dohovor s vlastníkom sa vypracuje na 30 rokov. 

Podriadená činnosť v rámci projektu C.5.2 by sa mala implementovať v priebehu 2. alebo 3. fázy 
projektu. 

V projektovej lokalite Poľana, ktorá sa prekrýva s SPA Poľana (SKCHVU022), sa navrhované 
agrolesnícke riadenie zameria na nasledovné druhy: Lanius minor, Saxicola torquatus. Navrhované 
ukážkové agrolesnícke opatrenia / schémy sa budú nachádzať primárne na 
nevyužívanej/opustenej pôde, dnes v značnej miere zarastenej drevinatou vegetáciou. Tieto 
oblasti sa nevyužívajú v poľnohospodárstve a momentálne sú mimo systému poľnohospodárskych 
dotácií. Ich kompletné vyčistenie a obnova poľnohospodárstva (pastvy alebo výroba sena) 
obyčajne pre farmárov nie je ziskové, avšak vytvorenie agrolesníckych systémov môže byť dobrou 
voľbou, ktorá by zároveň podporila ohrozenú biodiverzitu. 

Po finálnom výbere ukážkových lokalít sa navrhuje implementácia nasledujúcich činností: 

• Riadenie špecifických prostredí ako sú trávnaté plochy s Juniperus communis - zníženie 
hustoty stromov, udržiavanie vhodného stavu stanovísk Juniperus , kosením a/alebo 
spásaním (ktoré sa nedá financovať z RDP). 

• Mapovanie starých odrôd ovocných stromov, vypracovanie katalógu lokálnych odrôd, 
štepenie (štepy zo starých miestnych stromov, kultivácia a sadenie ovocných stromov s 
dlhými kmeňmi (samostatne alebo po skupinách), individuálna ochrana a výživa stromov. 

• Vytvorenie drevinatých lúk / spásaných lesných trávnatých oblastí s dubmi (Quercus sp.) a 
nastavenie ich pravidelného spravovania. 

• Formulácia odporúčaní pre relevantné politické dokumenty a právne nástroje, vrátane 
návrhov pre programy financovania zo zdrojov EU pre roky 2028-2034. 

Výsledky tejto podriadenej činnosti budú predstavovať vstup pre nasledujúce projektové činnosti: 

• Činnosť D.2 bude analyzovať ekologickú a ekonomickú efektivitu agrolesníckych schém - 
socio-ekonomický vplyv, ako aj vplyv na služby ekosystému. 

• Činnosť D.2 poskytne aj hodnotenie služieb ekosystému a výskum účinkov agrolesníckych 
schém na dlhodobú udržateľnosť využívania pozemkov a vplyvov na krajinu a 
poľnohospodársky rozvoj. 

• Činnosť D.1 poskytne monitorovanie vplyvov implementovaných opatrení na biodiverzitu. 
• Replikácia a transfer znalostí na iné podobné lokality a regióny na Slovensku, kde sa dajú 

vypracovať agrolesnícke systémy, sa zaistia prostredníctvom činnosti E.3. 

V projektovej lokalite Záhorie sa agrolesnícke schémy potenciálne implementujú v nasledujúcich 
lokalitách NATURA 2000: SKUEV0125 a SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy (zároveň súčasť 
SKCHVU016 Záhorské Pomoravie) a SKUEV0163 Rudava. Navrhované zásahy budú zahŕňať 
odstránenie krov a drevín, transformáciu ornej pôdy na trávnaté plochy, zavedenie spásania a 
vysadenie samostatných stromov, skupín stromov a živých plotov z prirodzených druhov drevín 
ako sú duby, vŕby alebo ovocné stromy a individuálna ochrana sadeníc pred ohrýzaním. 
Agrolesnícke opatrenia v projektovej lokalite Záhorie sú zamerané na podporu obnovy prostredia 
pre nasledujúce druhy: Maculinea teleius, Maculinea nausithous, Bombina bombina. Tieto 
opatrenia umožnia postupnú obnovu typov prostredí komunít vysokých rastlín 6430 
Hydrophilous, 6440 Aluviálnych lúk riečnych nížin Cnidion venosi, 6510 nížinatých lúk na produkciu 
sena. Mnohé druhy vtákov v SPA budú takisto využívať tieto opatrenia, ako sú napríklad Ciconia 
ciconia, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Milvus milvus a iné. Monitorovanie a hodnotenie 
socio-ekonomických vplyvov, environmentálnych vplyvov (prostredníctvom činností D.1 a D.2), 
replikácia preukázaných 
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prístupov (prostredníctvom činnosti E.3) a vypracovanie riadenia a politické 

odporúčania sa budú podobne uplatňovať v aj prípade tejto lokality. 

Obmedzenia a predpoklady: 

Súhlas od vlastníkov pozemkov ohľadom navrhovaných zásahov plánovaných v rámci podriadenej 
činnosti tohto projektu predstavuje základný predpoklad pre trvalú udržateľnosť navrhovaných 
riešení. Vlastník sa musí zaviazať, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by narušila 
investície/obnovu vyplývajúce z projektu. Tento dohovor musí byť platný počas vhodne dlhého 
obdobia, ideálne 30 rokov alebo viac. Môže sa stať, že nie všetci vlastníci pozemkov budú súhlasiť 
s činnosťami v rámci projektu alebo odmietnu dať súhlas s dlhodobým záväzkom. Toto riziko sa dá 
zmierniť identifikáciou alternatívnych lokalít pre navrhované činnosti, kde bude možné dosiahnuť 
súhlas vlastníkov. Môže ísť napríklad o pozemkové parcely v štátnom alebo komunitnom 
vlastníctve. Toto riziko sa dá zmierniť aj prostredníctvom intenzívnejšej konzultácie s vlastníkmi 
pozemkov (činnosť A.4), ktorú budú zabezpečovať manažéri lokalít  ŠOPSR ako aj prostredníctvom 
komunikácie a zvyšovania povedomia plánovaného v rámci činnosti E.1. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

• Ustanovené, otestované a hodnotené agrolesnícke systémy ukážkového charakteru na celkovej 
ploche 120 hektárov. 

• Vylepšené prostredia pre 5 druhov: Maculinea teleius, Maculinea nausithous, Bombina 
bombina, Lanius minor, Saxicola torquatus a progres smerom k zlepšeniu alebo obnove 
pri 3 typoch prostredí: 6430, 6440 a 6510. 

• Ustanovené dohovory s vlastníkmi pozemkov pre zaistenie dlhodobej udržateľnosti investície / obnovy. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

• Odhad nákladov: 

NLC 

Činnosti plánované v rámci podriadenej činnosti 5.2 za pomoci NLC (národného lesníckeho centra) budú 
organizované interne (nie sú plánované žiadne externé služby), preto sa do rozpočtu uvedú náklady na 
personál a dodatočných zamestnancov, cestovné náklady a náklady na dodatočné vybavenie pre lesné 
jasle pod správou NLC (národného lesníckeho centra). Priame náklady na personál nájdete na strane 192 
nižšie. 

Náklady na 
vybavenie 
Fáza 1: 

• Príslušenstvo pre traktory - bager: 15 000 EUR ŠOPSR 

Externá pomoc 

Fáza 2 - 200 000 EUR: 

• transformácia vysokého lesa na pňový lesík, zmena lesnej štruktúry, 2250 EUR/1 ha * 80 ha = 180 
000 EUR 

• Klčovanie stromov Robinia pseudoacacia , výrub a odstraňovanie drevín a krov vo vlhkých 
oblastiach; 222 EUR/1 ha * 90 ha = 20 000 EUR 

To zahŕňa: Prípravnú fázu transformácie vysokého lesa na pňový lesík. Zmena zloženia druhov a 
lesnej štruktúry. Odhadovaná cena za 1 ha (rozpoznávanie vhodných lokalít, príprava máp, 
ochrana stromov, transformačné opatrenia) = 2250 EUR, 2250 EUR/1 ha * 80 ha = 180 000 EUR 

Klčovanie stromov Robinia pseudoacacia s pomocou herbicídov koncom leta alebo na jeseň: 1ha = 
222 EUR, 222 EUR/1 ha * 90 ha = 20 000 EUR 
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Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 

príslušnej 

činnosti 

Konečný 
termín 

Katalóg lokálnych odrôd ovocných stromov pre Poľanu C.5 12/2024 

Odporúčania politických dokumentov a právnych 
nástrojov a fondov EÚ 2028-2034 

C.5 12/2027 

Dohovory s vlastníkmi pozemkov o obnove 
agrolesných oblastí pre zaistenie dlhodobej 
udržateľnosti investície / obnovy 

C.5 12/2030 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 

príslušnej 

činnosti 

Konečný 
termín 

Vytvorené agrolesnícke systémy ukážkového 
charakteru v projektových lokalitách na 60 ha 

C.5 12/2025 

Vytvorené agrolesnícke systémy ukážkového 
charakteru v projektových lokalitách na celkovej 
ploche 120 ha 

C.5 12/2029 

Odporúčania vypracovaných politických dokumentov 
a právnych nástrojov a fondov EÚ 2028-2034 

C.5 12/2027 
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Podriadená činnosť C.5.3: Integrovaná ochrana prírody a riadenie krajiny 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Pokiaľ ide o ochranu prírody, integrácie nie je len slovo, ale základná potreba. Obyčajne sú tu 
ďalšie sektory ako je lesníctvo, poľnohospodárstvo a využívanie vody, ktoré tvarujú existujúcu 
krajinu. Aktuálne a plánované využívanie pozemkov má výrazný vplyv na prírodu, a preto sa musí 
ochrana prírodných prostredí a druhov právne chránených v rámci smerníc o ochrane prírody 
nielen uviesť v politike a v návrhoch, ale musí sa zároveň zosúladiť s potrebami ochrany 
príslušných druhov a prostredí. Inými slovami by sa mali pozemky spravovať, aby sa zachovali 
alebo keď je to potrebné obnovili prirodzené prostredia a populácie ohrozených druhov. Na 
Slovensku sa zatiaľ nepodarilo integrovať ochranu prírody a jej potreby do činností ostatných 
sektorov. Napríklad v plánoch riadenia chýba zohľadnenie chránených prostredí a druhov. V 
dôsledku toho, aj keď sa lesy riadia spolu s lesníckym zákonníkom a plánmi riadenia lesov, 
populácie zraniteľných druhov, ako je tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) , sa zmenšujú a táto 
situácie je spôsobená neoprávnenými zásahmi na Slovensku. V dôsledku klimatickej zmeny by 
malo riadenie lesov prispôsobiť svoje postupy, musíme sa však uistiť, že budeme riešiť aj potreby 
ochrany, aby sme poskytli vhodné prostredia pre ohrozené druhy a aby sme zaistili obnovu ich 
populácií. 

Podobne správa vodných tokov a najmä opatrenia ochrany pred záplavami sa vykonávajú 
spôsobom, ktorý často spôsobuje zhoršenie sladkovodných prostredí. Adaptácia postupov je 
potrebná na to, aby sa zabránilo zbytočným vplyvom na prírodu. Nejde o spôsob porušenia 
ochrany životov a majetku v dôsledku prírody, spôsob, akým prírodné ekosystémy zabezpečujú 
reguláciu extrémnych udalostí, ako sú napríklad záplavy. Na druhej strane, v poslednej správe o 
implementácii rámcovej smernice o vodných tokoch boli identifikované hydromorfologické zmeny 
ako najdôležitejší faktor prevencie dosahovania dobrého stavu vodohospodárskych orgánov na 
Slovensku. Preto by mala byť obnova hydrologických a morfologických podmienok, najmä v 
riečnych ekosystémoch, najvyššou prioritou, nielen pre ochranárov, ale aj pre vodohospodárov. 
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Očakávaný benefit Projektu pre implementáciu PAF: 
Navrhované opatrenia lesnej správy priamo implementujú prioritné opatrenia PAF 2021-2027 
uvedené v kapitole E.2.6 Lesy, vrátane podpory obnovy prirodzených druhov, obohacovania 
lesných prostredí s cennými listnatými druhmi stromov, zavedenia lesnej správy blízkej prírode, 
vrátane používania koní na odvážanie, atď. 

Navrhované opatrenia spojené so správou trávnatých plôch priamo implementujú prioritné 
opatrenia PAF 2021-2027 uvedené v kapitole E.2.4 Prostredia trávnatých plôch, ktoré obsahujú 
okrem iného opätovné zavedenie spásania, mozaikové a nerovnomerné kosenie s odstraňovaním 
biomasy, ručné kosenie a kosenie s ľahkými zariadeniami, odstraňovanie drevín a krov a klčovanie 
invazívnych druhov rastlín. Navrhované opatrenia spojené s druhmi uvedenými v kapitole E.3.1 
Opatrenia a programy zamerané na druhy neuvedené v opatreniach prostredia ako je údržba a 
revitalizácia vlhkých oblastí, obnova tradičného riadenia, podpora opatrení pre posilnenie 
populácie Emys orbicularis, Tetrao urogallus atď. 

Navrhované opatrenia pre obnovu sladkovodných prostredí sú zahrnuté v časti E.2.8 
Sladkovodné prostredia (rieky a jazerá), ktoré okrem iného zahŕňajú opatrenia ako sú: 

• Odstránenie sedimentov zo stojatých vodných telies 
• Riadená manipulácia s hladinou vody 
• Podpora prirodzeného zaplavovania, dynamiky riek, hydromorfologických procesov a transport 

štrkového materiálu 
• Vytvorenie podmienok na prevenciu narušenia vodného režimu a úniku vody / odvodňovania 

lokalít najmä kontrolou funkcie siete odvádzacích kanálov alebo 
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ich odstránenie 

• Adaptácia morfológie riek na obnovu alebo revitalizáciu prostredí, kúpa pozemkov v záplavových 
oblastiach. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Podriadená činnosť v rámci tohto projektu bude zahŕňať implementáciu rôznych opatrení 
spojených s poľnohospodárstvom, lesníctvom ako aj vodohospodárstvom. V projektových 
ukážkových lokalitách sú plánované opatrenia zamerané na obnovu vodného režimu, je 
plánované zlepšovanie lesných a nelesných prostredí. Špeciálna časť plánovaných aktivít 
predstavuje obnovu prostredia ohrozených druhov. Integrovaná ochrana prírody a riadenie 
krajiny sa implementuje v 4 projektových ukážkových lokalitách: Poľana, Muránska planina, 
Záhorie a Latorica. Plánované zásahy by sa mali vykonávať vo Fáze 2 a 3 projektu. 

V súvislosti s cudzími druhmi, ktoré sa budú riešiť v rámci projektu LIFE IP, je cudzím druhom 
Robinia pseudoacacia , nachádzajúci sa v južných častiach Slovenska, často na piesočnatých alebo 
suchých pôdach. Tento druh sa šíri aj do chránených oblastí lokalít Natura 2000 a mení pôvodné 
prostredie a prostredia prirodzených druhov. Klčovanie tohto druhu sa dá implementovať rôznymi 
metódami. Staršie stromy sa vyklčujú metódou injektáže do kmeňov. Injektáž do kmeňov je 
metóda, kedy sa do otvorov navŕtaných do celej spodnej časti kmeňa stromu vstrekne herbicíd. 
Aplikácia herbicídu sa vykoná špeciálne adaptovaným sprejom s priamym prúdom herbicídu. 
Takouto aplikáciou herbicídu sa minimalizuje negatívny vplyv na priľahlú vegetáciu. Mladé stromy 
sa vyklčujú aj spásaním prostredníctvom kôz pre zmenšenie listového povrchu stromov. To môže 
oslabiť počet cudzích druhov a znížiť životaschopnosť ich mladých výhonkov. Mladé výhonky 
Robinia pseudoacacia sa vyklčujú mechanickými metódami (kosenie alebo spásanie kozami), aby 
sa znížila životaschopnosť ich výhonkov. Aplikácia herbicídu striekaním sprejom sa neaplikuje na 
mladé výhonky, pretože existuje riziko negatívneho vplyvu na priľahlú vegetáciu 

Projektová ukážková lokalita Poľana 

V projektovej lokalite Poľana sa použijú opatrenia špeciálne pre príslušnú lokalitu pri lesnej správe 

SKCHVU022 Poľana SPA, pre obnovu prostredí pre tetrova hlucháňa (Tetrao umgallus). Okrem 

toho sa implementujú opatrenia zamerané na obnovu prostredí druhov komunitného záujmu 

Thesium ebracteatum v SCI Hradné lúky (SKUEV0969). 

SCI Hradné lúky je jedinečná a jediná lokalita s výskytom Thesium ebracteatum na Slovensku. 
Thesium ebracteatum je kriticky ohrozený druh na Slovensku s nepriaznivým - zlým stavom 
ochrany (U2) na národnej úrovni a s vysokou prioritou pre cieľové riadenie podľa hodnotenia v 
rámci prioritného akčného rámca financovania 2021-2027. Ochranné opatrenia zamerané na 
tento vzácny druh zlepšia stav ostatných druhov komunitného záujmu, ktoré sa vyskytujú na 
území SCI Hradné lúky, napríklad Eleocharis carniolica, Lycaena dispar, Maculinea teleius a aj Crex 
crex . 

Druhy Stav ochrany na 

národnej/biogeografickej 

úrovni (PAF) 

Riadenie 
(PAF) 

Priorita - len pri druhoch 

vtákov (PAF) 

Thesium ebracteatum U2 ALP Cieľový m. Vysoký 

Lycaena dispar U1 ALP Prevádzkový m.  

Maculinea teleius U1 ALP Prevádzkový m.  

Crex crex U2 národný Cieľový m. Vysoký 

Plánované opatrenia v SCI Hradné lúky zahŕňajú: 
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a) Riadenie obnovy pri Thesium ebracteatum - mulčovanie, odstránenie stromov, krov a 

sekundárna sukcesia (opakovaná); trvanie približne 3 roky v druhej fáze projektovej 

implementácie na ploche približne 30 hektárov. 

b) Vytváranie malých vodných oblastí (liahne, prostredia pre vodné bezstavovce, pobrežné 

oblasti pre Eleocharis carniolica); trvanie približne 3 roky, po obnove činností riadenia na 

ploche približne 1 hektár. 

c) Kosenie s pomocou ľahkej mechanizácie a ručné kosenie; mozaikové kosenie na ploche 

približne 70 hektárov pre obnovu prostredia pre Lycaena dispar, Maculinea teleius a Crex crex. 

Ochranné činnosti v SPA Poľana (SKCHVU022) pre zlepšenie prostredia a stavu ochrany vzácnych 

a ohrozených druhov tetrova hlucháňa Tetrao urogallus s nepriaznivým - zlým stavom ochrany 

(U2) v horskom biogeografickom regióne a vysoká priorita pre cieľové riadenie sa hodnotí v rámci 

PAF 2021-2027. Lesné prostredia, najmä v horských lesoch na vrchnej úrovni stromov a otvorené 

lesy a prostredia ekotopov v oblastiach lesov - trávnatých plôch predstavujú významné prostredie 

pre zvieratá. Staré horské lúky v distribučnej oblasti tetrova hlucháňa sú významnými oblasťami 

výskytu týchto druhov (v tejto oblasti sa vyskytujú aj divoké lesné plody). Tetrov hlucháň (Tetrao 

urogallus) sa považuje za chránený druh, čo znamená, že nastavením správneho riadenia jeho 

prostredia sa dosiahne zlepšenie podmienok prostredia pre mnohé iné chránené druhy. Okrem 

toho budú navrhované opatrenia podporovať populáciu z Prílohy II Campanulla serrata a aj 

prostredie 6230, ktoré sa vyskytuje v týchto miestach. 

Územie Poľany je oblasť s prevahou lesov s mnohými druhmi vtákov a cicavcov  adaptovaných na 

prírodné staré lesy. Existuje urgentná potreba zmeniť riadenie lesov na riadenie blízke k prírode. 
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Navrhované činnosti zahŕňajú: 

a) Obnovu horských lúk, ktoré sa dlho nespravovali - odstránenie krov a sekundárnych 

rastlín na ploche 30 hektárov 

b) Údržba kosením a odstraňovaním krov a mladých výhonkov na ploche 30 hektárov 

c) Správa mladších lesov zahŕňa nevhodnú skladbu stromov alebo nevhodnú štruktúru lesov 

- predkomerčné a komerčné myslenie na ploche 70 ha. Je potrebné znížiť hustotu 

stromov minimálne na 70 %. Vysokointenzívne výruby sa vykonajú prednostne u mladších 

porastov (do 50 rokov). Výruby sa budú vykonávať pravidelne v celej oblasti lesov s 

odlišnou hustotou v rôznych častiach. Zníženie hustoty stromov sa bude prednostne 

vykonávať na plochách so slabým rastom, v miestach s malými rozdielmi, atď. Činnosti 

riadenia budú mať za následok les s nepravidelnou mozaikovou štruktúrou prostredia 

pozostávajúcou z častí s odlišnou hustotou stromov a aj s odlišnými svetelnými 

podmienkami. Prepravné dráhy dreva budú 5 - 9 m široké. V cieľových oblastiach sa 

použijú aj tradičné metódy prepravy dreva (koňmi) ako ekologický a tradičný lesnícky 

nástroj. Kone budú mať prioritu pre riadenie lesov „šetrné k tetrovovi hlucháňovi“ pre 

zníženie vplyvu na prostredia a druhy NATURA 2000 ťažkými strojmi, ktoré sa 

momentálne používajú v lesnej správe. 

d) Selektívne rezanie jednotlivých stromov alebo malých skupín stromov s maximálnou 

rozlohou 0,05 ha pre zvýšenie ekologickej stability lesných prostredí a dosiahnutie trvalej 
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viacvrstvovej štruktúry lesných stromov. Podpora prirodzenej regenerácie cieľových druhov 

stromov, vrátane vzácnych a zmiešaných druhov. Bude zaistený dostatočný objem stojacich 

a ležiacich odumretých stromov vo všetkých štádiách rozkladu, vrátane odumretých 

stromov s veľkým priemerom v lesoch. Toto opatrenie sa implementuje na 300 ha. 

e) Plán modifikovaného riadenia v SPA Poľana: V oblasti riadenia sa identifikujú možné 

problémy s negatívnym vplyvom na populáciu tetrova hlucháňa. Riadenie lesov sa 

vypracuje tak, aby čo najlepšie zodpovedalo ostatným podporným opatreniam pre tetrova 

hlucháňa, napríklad opatreniam pre zníženie hustoty diviakov a vybraných predátorov 

(líška, kuna, havran) prostredníctvom lovu, chytania, zmeny režimu riadenia, vhodného 

umiestňovania kŕmnych stanovísk mimo príslušných oblastí, zavádzania režimu lokalít so 

zákazom lovu v čase párenia a hniezdenia tetrova veľkého, rokovaní s užívateľmi loveckých 

revírov a predkladaním dobrých postupov riadenia lovu s ohľadom na tetrova veľkého. 

f) 
Ukážková projektová lokalita Muránska Planina 

Táto projektová oblasť zahŕňa SPA Muránska planina - Stolica (SKCHVU017) a viaceré SCl/SAC, vrátane 
SKUEV0225 Muránska planina a SKUEV0203 Stolica. Táto lokalita sa zároveň prekrýva s Národným 
parkom Muránska Planina. Územie Muránskej Planiny a Stolice je oblasť s prevahou lesov s 
mnohými druhmi vtákov a cicavcov  adaptovaných na prírodné staré lesy. Je potrebné zmeniť 
riadenie lesov na riadenie blízke prírode v navrhovaných oblastiach A, B a C národného parku. 
Najkritickejšia situácia je u tetrova hlucháňa Tetrao urogallus, ktorý je v nepriaznivom - zlom stave 
ochrany (U2). Tetrov hlucháň Tetrao urogallus) sa považuje za ochranný druh, čo znamená, že 
nastavením správneho riadenia, najmä jeho lesného prostredia, sa dosiahne zlepšenie podmienok 
prostredia pre mnohé iné chránené druhy uvedené v tabuľke nižšie. 

Druhy Stav ochrany na 

národnej/biogeografickej 

úrovni 

Riadenie 

(PAF) 

Priorita - len pri druhoch 
vtákov (PAF) 

Tetrao urogallus U2 TM Vysoký 

Lyrurus tetrix U2 TM Vysoký 

Glaucidium passerinum FV MM Vysoký 

Aegolius funereus FV MM Vysoký 

Dryocopus martius FV MM Vysoký 

Picoides tridactylus U1 OM Vysoký 

Strix uralensis FV MM Vysoký 

Bonasa bonasia FV MM Vysoký 

Phoenicurus 

phoenicurus 

U2 TM Vysoký 

Dendrocopos leucotos U1 OM Vysoký 

Ficedula parva U1 OM Vysoký 
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Ciconia nigra U1 OM Vysoký 

Chhiroptera sp. (Nlyctalus 
lasiopterus) 

U1 OM  

Dseudogaurotina 

excellens 

U1 OM  

Cucujus cinnaberinus U1 OM  

Rosalia alpina U1 OM  

Lucanus cervus U1 OM  

Limoniscus violaceus U2 OM  

Rhysodes sulcatus U2 OM  

Okrem toho je lokalita dôležitá pre poloprírodné trávnaté plochy, kde chýba správne riadenie, 
ktoré má negatívny vplyv na druhy trávnatých plôch, najmä motýle a vtáky ako je to uvedené v 
tabuľke nižšie. 

Druhy Stav ochrany na 

národnej/biogeografickej 

úrovni 

Riadenie 
(PAF) 

Priorita - len pri druhoch 

vtákov (PAF) 

Parnassius apollo U1 TM 
 

Lycaena dispar U1 ALP OM  

Maculinea teleius U1 ALP OM  

Maculinea arion U1 TM  

Crex crex 
U2 

národný 
TM Vysoký 

Anthus trivialis U2 OM nízky 

Coturnix coturnix U2 TM vysoký 

Lanius excubitor U1 TM vysoký 

Lanius collurio U1 TM vysoký 

Saxicola torquatus U2 TM vysoký 

Navrhované ochranné opatrenia v projektovej lokalite Muránska Planina budú zahŕňať riadenie 
lesov a trávnatých plôch a budú zahŕňať nasledovné: 

a) Obnovu a zlepšenie prostredia pre tetrova hlucháňa minimálne na ploche 120 ha - zníženie 
hustoty stromov minimálne na 70 %. Vysokointenzívne výruby sa vykonajú prednostne u 
mladších 
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porastov (do 50 rokov). Zásahy sa budú vykonávať pravidelne v celej oblasti lesov s odlišnou 
hustotou v rôznych častiach. Zníženie hustoty stromov sa bude prednostne vykonávať na 
plochách so slabým rastom, v miestach s malými rozdielmi, atď. Činnosti riadenia budú mať za 
následok les s nepravidelnou mozaikovou štruktúrou prostredia pozostávajúcou z častí s 
odlišnou hustotou stromov a aj so svetelnými podmienkami. Prepravné dráhy dreva budú 5 - 9 
m široké. V cieľových oblastiach sa použijú aj tradičné metódy prepravy dreva (koňmi) ako 
ekologický a tradičný lesnícky nástroj. Kone budú mať prioritu pre riadenie lesov „šetrné k 
tetrovovi hlucháňovi“ pre zníženie vplyvu na prostredia a druhy NATURA 2000 ťažkými strojmi, 
ktoré sa momentálne používajú v lesnej správe. 

b) Selektívne rezanie jednotlivých stromov alebo malých skupín stromov s maximálnou rozlohou 
0,05 ha pre zvýšenie ekologickej stability lesných prostredí a dosiahnutie trvalej viacvrstvovej 
štruktúry lesov Podpora prirodzenej regenerácie cieľových druhov stromov, vrátane vzácnych a 
zmiešaných druhov. Bude zaistený dostatočný objem stojacich a ležiacich odumretých stromov 
vo všetkých štádiách rozkladu, vrátane odumretých stromov s veľkým priemerom v lesoch. 
Toto opatrenie sa implementuje na 300 ha. 

c) Plán modifikovaného riadenia v SPA Muránska planina - Stolica: V oblasti riadenia sa identifikujú 
možné problémy s negatívnym vplyvom na populáciu tetrova hlucháňa. Riadenie lesov sa 
vypracuje tak, aby čo najlepšie zodpovedalo ostatným podporným opatreniam pre tetrova 
hlucháňa, napríklad opatreniam pre zníženie hustoty diviakov a vybraných predátorov (líška, 
kuna, havran) prostredníctvom lovu, chytania, zmeny režimu riadenia, vhodného 
umiestňovania kŕmnych stanovísk mimo príslušných oblastí, zavádzania režimu lokalít so 
zákazom lovu v čase párenia a hniezdenia tetrova hlucháňa, rokovaní s užívateľmi loveckých 
revírov a predkladaním dobrých postupov riadenia lovu s ohľadom na tetrova hlucháňa. 

d) Ochrana prostredí pre *Pseudogaurotina excellens - karpatský endemický prioritný druh z 
Prílohy II. Pred rezaním stromov bude rast (samostatných krov a skupín) Lonicera nigra 
označený alebo oplotený, aby sa ochránil pred poškodením. Lonicera nigra je hostiteľská 
rastlina pre larvy *Pseudogaurotina excellens. Toto opatrenie sa implementuje minimálne na 
100 ha. 

e) Obnova trávnatých prostredí pre druhy hmyzu a vtákov - odstránenie stromov, krov 
a sekundárnych rastlín na ploche približne 30 ha. 

f) Ručné kosenie alebo strojové kosenie (podľa podmienok v lokalite) obnovených 
trávnatých plôch - riadenie obnovy pre zamedzenie následnému výskytu mladých výhonkov na 
ploche približne 50 ha 

Projektová ukážková lokalita Záhorie 

Projektová lokalita Záhorie sa nachádza v Záhorskej nížine na juhozápadnom Slovensku. V zmysle 
kvality prostredia a dostupnosti je táto oblasť veľmi rôznorodá. Nížine dominujú záplavové 
prostredia rieky Morava a jej prítokov, ktoré sú obklopené piesočnatými rovinami s typickými 
vlhkými prostrediami medzi dunami. Prostredia lesov a trávnatých plôch v tejto oblasti sú veľmi 
rôznorodé a podporujú mnohé chránené druhy. V tejto projektovej lokalite sa implementujú 
činnosti obnovy vody ako aj opatrenia pre podporu špecifických závislých druhov. Nasledujúce 
cieľové druhy budú využívať činnosti obnovy: 

Druhy Stav ochrany na 

národnej/biogeografickej 

úrovni 

Riadenie 
(PAF) 

Priorita - len pri druhoch 

vtákov (PAF) 

Ophiogomphus 

cecilia 

U1 OM 
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Coenagrion 

ornatum 

U2 TM1 
 

Unio crassus U1 OM  

ricínová vláknina U1 OM  

Lutra lutra U1 OM  

Bombina 

bombina 

U1 OM  

Alcedo atthis U2 TM Vysoký 

Ciconia ciconia U1 TM Vysoký 

Bombina 

bombina 

U1 OM 
 

Triturus 

dobrogicus 

U2 TM2 
 

Graphoderus 

bilineatus 

U1 OM 
 

Činnosti obnovy vody sa budú implementovať potenciálne v nasledujúcich SCI/SAC: SKUEV0314 
Morava, SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy, SKUEV0311 Kačenky. Konečná lokalita zásahov 
z potenciálnych lokalít sa zvolí prostredníctvom činnosti A.1. Zásahy budú zahŕňať: 

a) Obnovu pobrežných prostredí odstránením zosilnenia brehov. Bolo zvolených osem 
potenciálnych lokalít, najmä konvexné časti na ľavom brehu rieky. Po odstránení kamienkov by sa 
mala pobrežná oblasť prirodzene stabilizovať a zlepší sa tým hydrologická variabilita a morfologické 
podmienky. Očakávame, že sa na tento zásah zvolia minimálne 4 odlišné lokality (s dĺžkou približne 
700 m / lokalita). Preto sme vyrátali, že sa odstráni 2400 m zosilnenia. Navrhované opatrenie zvýši 
diverzitu limnofilických vodných druhov bezstavovcov a reofilických druhov rýb. S najvyššou 
pravdepodobnosťou aj výrazné zvýšenie počtu makrofytov v dôsledku zvýšenia plochých oblastí s 
nízkou rýchlosťou. 

b) Obnova prostredí pre reofilické druhy - opätovné pripojenie zvoleného riečneho meandra. Je 
zrejmé, že bez technickej pomoci by bolo prepojenie medzi odpojenými meandrami a hlavným 
kanálom v nasledujúcich desaťročiach menej časté a napokon sa transformuje na ploché rybníky s 
vodou len počas období po záplavách. Preto sa implementujú výkopy sedimentového materiálu z 
meandra v časti odtokov. Pred samotným výkopom sa musí vykonať chemická analýza sedimentov. 
V prípade, že analýza preukáže, že sedimenty nie sú pre životné prostredie nebezpečné, táto 
aktivita bude pokračovať. 
Odtoková časť meandra sa upraví a vybuduje sa deflektor alebo hrádza na vylepšenie dynamiky 
toku a prevenciu sedimentácie, respektíve naplavovania bahna v otvorenej odtokovej časti 
meandra. Pred výkopmi je potrebné preskúmať výskyt chránených vodných druhov ako je 
Ophiogomphus cecilia a Unio crassus . Ak sa potvrdí ich výskyt, je potrebné prostredníctvom 
zodpovednej osoby zaistiť presun týchto jedincov a operátor bagra musí byť poučený, aby 
postupoval opatrne. Sedimenty sa musia chemicky analyzovať v akreditovanom laboratóriu a je 
potrebné nájsť vhodné miesto na ich uloženie. Navrhovanými opatreniami sa obnovia prostredia 
pre reofilické druhy, vytvoria sa prostredia pre chov a výskyt obojživelníkov, vtákov a rýb. 

Malé obnovy na podporu druhov obojživelníkov ako sú Bombina bombina sa plánujú potenciálne 

implementovať v rámci SKUEV0908 Kaltenbruk, SKUEV0163 Rudava a SKUEV0125, SKUEV1125 

Gajarské alúvium Moravy. Očakáva sa, že plánované zásahy 
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obnovia vodný režim a vytvoria dočasné vlhké plochy, vrátane mladých rybníkov, záplavových 

rybníkov a iných plytkých priehlbín, ktoré podstupujú pravidelné každoročné plnenie a vysúšanie. 

Potenciálne sa dá odstrániť 10 000 m starých odvodňovacích kanálov pre obnovu vodného režimu 

príslušných lokalít. Okrem toho sa dá vytvoriť 10 ha malých biotopov vlhkých prostredí spätnými 

zásypmi, dopĺňaním sezónnych rybníkov a iných malých vlhkých oblastí. Podrobnosti o obnove sa 

špecifikujú v rámci štúdie pripravenej v zmysle činnosti A.1. 

Projektová ukážková lokalita Latorica 

V tejto projektovej ukážkovej lokalite sa obnova prostredia vlhkej oblasti a obnova prostredia 
trávnatých plôch implementuje pre podporu špecifických závislých druhov. Podriadená činnosť sa 
zameria na lokality SKUEV0019 Tarbucka a SKCHVU015 Medzibodrozie v rámci Natura 2000. 
Nasledujúce cieľové druhy budú využívať činnosti obnovy: 

Druhy 
Stav ochrany na 
národnej/biogeografickej úrovni 

Riadenie 
(PAF) 

Priorita - len pri druhoch 

vtákov (PAF) 

Emys orbicularis U2 TM1  

Marsilea quadrifolia U2 TM2  

Pulsatilla pratensis ssp. 

hungarica 

U2 TM2  

Iris aphylla ssp. hungarica FV MM 
 

Ardea purpurea U2 TM Vysoký 

Ardea alba U1 OM Vysoký 

Zapornia parva U2 TM Vysoký 

Ciconia ciconia U1 TM Vysoký 

Navrhované činnosti budú zahŕňať: 

a) Zaistenie prívodu vody pre mŕtve rameno Tajba Cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť prívod 
vody pre lokalitu, ktorá je jednou zo 4 SCI/SAC pre európsku korytnačku močiarnu (Emys 
orbicularis) na Slovensku. Prírodná rezervácia Tajba je starým mŕtvym ramenom rieky Bodrog a 
predstavuje zvyšok veľmi vzácneho prostredia močiarov. Táto lokalita je ohrozená suchom. 
Navrhované technické riešenie pre zaistenie vody očakáva prívod vody z hlavného kanála rieky 
Bodrog alebo z blízkeho kanála Somotor. Táto aktivita bude zahŕňať: i) vybudovanie prívodnej 
štruktúry vo vodnej nádrži prečerpávacej stanice Streda nad Bodrogom, ii) výkop kanálu a 
potrubie, ktoré sa použije na prívod vody do mŕtveho ramena a iii) odstránenie drevín a krov z 
prostredí hniezdenia korytnačiek. Okrem Emys orbicularis sa očakáva vylepšené prostredie pre 
vodné vtáky ako aj potenciálna obnova prostredia typu 3150. 

b) Obnova mŕtvych ramien Tice. Cieľom tohto zásahu je obnova prívodu vody z hlavného kanálu 
rieky Latorica prostredníctvom existujúceho systému zavlažovacích kanálov. Táto oblasť 
predstavuje zvyšok obzvlášť zachovaných biocenóz mŕtvych ramien rieky Tice, ktoré majú 
okrem vysokej biologickej hodnoty aj krajinnú a estetickú funkciu. Po posilnení a stabilizácii 
rieky Tisa v minulosti sa vodný režim negatívne zmenil  a po výstavbe nasledujúcich hrádzí sa 
odpojil prívod vody z kanálu rieky Latorica. Starý 
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systém kanálov rieky Tice sa postupne napĺňa upchávacími sedimentmi a nadmerným rastom 
vegetácie. Veľká modifikácia riek Tisa a Latorica viedla k silnej vertikálnej erózii dna rieky, čím 
sa prehlbuje kanál rieky. Výsledkom je odvodnenie nádrže a zníženie hladiny vody. Tento 
problém sa za posledných 10 rokov rýchlo zhoršuje, keďže sa stále častejšie vyskytujú menej 
ako priemerné zrážky a hladina podzemnej vody je nižšia ako bývala. Staré mŕtve ramená rieky 
Tice pomaly miznú a sú ťažko zaplavené organickým bahnom. Preto je našim cieľom zlepšiť 
vodný režim obnovou prívodu vody s pomocou prečerpávacej stanice Bol’ a splavovej brány na 
Pavlovského kanáli. Rekonštrukcia tohto kanálu je zahrnutá v činnostiach ďalšieho projektu 
LIFE. Obnova prívodu vody sa musí implementovať počas obdobia vysokej hladiny vody na rieke 
Latorica - voda sa bude dodávať do existujúceho systému kanálov cez odtokový kanál a 
obtokový splav prečerpávacej stanice Bol. Z tohto pohľadu sa bude voda privádzať cez akvadukt 
stanice, Lelský a Chotársky kanál a na konci cez prúd nového kanálu do starého systému 
kanálov Tice. Za týmto účelom sa vykope pripojovací kanál a vybuduje sa jedna splavová brána 
a jedna prečerpávacia stanica. Vybudovanie pripojovacieho kanálu sa zdá byť najvhodnejším 
riešením z pohľadu životného prostredia, ide však o najzložitejšiu možnosť z pohľadu správy. Ak 
by však táto možnosť, ktorá si vyžaduje odkup pozemkov od súkromných vlastníkov, bola pre 
nich neprijateľná, budeme musieť zvážiť iné technické riešenia a možnosti vysporiadania 
pozemkov. 

Obnova sa zameriava na vlhké prostredia a rastlinné druhy: Marsilea quadrifolia, Stratiotes aloides, 
a zvieracie druhy: Leucorrhinia pectoralis, Emys orbicularis, Ardea purpurea, Ardea alba, 
Zapornia parva. 

c) Riadenie obnovy na SKUEV0019 Tarbucka. Tieto činnosti zahŕňajú: obnovu prostredí hniezdenia 
Emys orbicularis, výrub a odstraňovanie rastúcej vegetácie (Robinia pseudoacacia, Ailanthus 
altissima), odstraňovanie stromov a krov z vlhkých oblastí, kosenie vegetácie vo vlhkých 
oblastiach pre prevenciu nadmerného rastu vegetácie v oblastiach hniezdenia korytnačiek a 
oblastiach v blízkosti mŕtveho ramena Tajba. Riadenie prostredníctvom rozsiahlych 
poľnohospodárskych postupov zvolených častí SCI Tarbucka. Činnosti: výrub a odstraňovanie 
stromov a vegetácie z vlhkých oblastí (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima); klčovanie 
stromov Robinia pseudoacacia aplikáciou herbicídov koncom leta a na jeseň. Manuálne 
odstraňovanie krov a inej biomasy a rozsiahle spásanie ovcami. Cieľové druhy a prostredia 
zahŕňajú: Emys orbicularis, Bombina bombina, Iris aphylla ssp. hungarica, Pulsatilla pratensis. 

Obmedzenia a predpoklady: 

Možné obmedzenie: Niektorí vlastníci pozemkov môžu nesúhlasiť s navrhovanými projektovými 
zásahmi Riadenie rizika: Súhlas od vlastníkov pozemkov ohľadom navrhovaných zásahov 
plánovaných v rámci podriadenej činnosti tohto projektu predstavuje základný predpoklad pre 
trvalú udržateľnosť navrhovaných riešení. Vlastník sa musí zaviazať, že nebude vykonávať žiadnu 
činnosť, ktorá by narušila investície/obnovu vyplývajúce z projektu. Tento dohovor musí byť platný 
počas vhodne dlhého obdobia, ideálne 30 rokov alebo viac. Môže sa stať, že nie všetci vlastníci 
pozemkov budú súhlasiť s činnosťami v rámci projektu alebo odmietnuť dať súhlas s dlhodobým 
záväzkom. Toto riziko sa dá zmierniť identifikáciou alternatívnych lokalít pre navrhované činnosti, 
kde bude možné dosiahnuť súhlas vlastníkov. Môže ísť napríklad o pozemkové parcely v štátnom 
alebo komunitnom vlastníctve. Toto riziko sa dá zmierniť aj prostredníctvom intenzívnejšej 
konzultácie s vlastníkmi pozemkov (činnosť A.4), ktorú budú zabezpečovať manažéri lokalít  ŠOPSR 
ako aj prostredníctvom komunikácie a zvyšovania povedomia plánovaného v rámci činnosti E.1. 

Možné obmedzenie: Administratívne a byrokratické procesy môžu narušiť implementáciu príslušných 
činností. 

Riadenie rizík: Toto obmedzenie sa zmierni už v rámci prípravnej činnosti A.1, ktorá má poskytovať 
dostatočný čas na autorizačné postupy, ak sa budú vyžadovať, ako aj v rámci činnosti A.4, kde sa 
bude odohrávať konzultácia s účastníkmi. Okrem toho sa umožní dostatočný čas pre hlavnú fázu 
implementácie projektu (5 rokov), aby sa umožnilo dokončenie navrhovaných zásahov. 
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Možné obmedzenia: Staršie riečne sedimenty by sa mohli považovať za nebezpečný odpad. V prípade, 

že sa sedimenty nepovažujú za nebezpečný odpad, musí sa nájsť vhodné miesto na ich 

uloženie. 

Riadenie rizík: Výsledok chemickej analýzy ukáže, o aký druh odpadu ide, čím sa určí, či bude aktivita 
pokračovať a či sa vykoná výkop sedimentov. 

Konzultácia s vlastníkmi pozemkov alebo užívateľmi pozemkov bude prebiehať za účelom zistenia 
najbližšieho a najvhodnejšieho miesta ukladania sedimentov. 

Možné obmedzenia: Ak sa potvrdí prítomnosť chránených druhov pred prácami obnovy vody, ako 
napríklad Unio crassus, presun týchto jedincov musí zabezpečiť zodpovedná osoba. 

Riadenie rizík: Zamestnanci ŠOPSR, ktorí sú beneficientom projektu, budú požiadaní o asistenciu počas 
procesu skúmania v danej lokalite. 

Možné obmedzenia: Jedna alebo viac lokalít zvolených na odstránenie zosilnenia brehov sa bude 
považovať za nevhodné v dôsledku vysokej pravdepodobnosti erózie počas obdobia záplav. 

Riadenie rizika: i) uplatní sa jednoduché opatrenie stabilizácie ii) alebo sa zníži celková očakávaná 
dĺžka oblasti odstránenia zosilnenia brehov. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

• Obnovené prostredie pre druhy komunitného záujmu Thesium ebracteatum v SCI Hradné lúky na 
ploche 30 ha. 

• Obnovené prostredie pre Lycaena dispar, Maculinea teleius, Crex crex a ostatné druhy vtákov 
a hmyzu na 100 ha v SCI Hradné lúky v projektovej lokalite Poľana s SPA Muránska Planina - 
Stolica. 

• Obnovené horské lúky a iné prostredia tetrova hlucháňa Tetrao urogallus na ploche 30 hektárov v SPA 
Poľana. 

• Vylepšené prostredie pre tetrova hlucháňa Tetrao urogallus na 190 ha lesov v SPA Poľana a 
SPA Muránska Planina - Stolica (lesná správa „šetrná pre tetrova hlucháňa“) implementáciou 
výrubov existujúcich lesov. 

• Zavedená špecifická lesná správa blízka k prírode, ako je správa odumretých drevín a 
využívanie koní na odvoz dreva, selektívne rezanie pre diverzifikáciu štruktúry skladby druhov 
v lese na 600 ha v SPA Poľana a SPA Muránska Planina - Stolica. 

• Implementovala sa špecifická poľovnícka správa zameraná na zníženie rizika predátorov (až o 
30 - 40 %) v rámci populácie tetrova hlucháňa v SPA Poľana a SPA Muránska Planina - Stolica. 

• Ochrana 100 ha prostredí pre *Pseudogaurotina excellens v projektovej lokalite Muránska planina. 
• Obnovené pobrežné prostredia na rieke Morava River odstránením zosilnenia brehov v dĺžke 2400 m. 
• Obnovené sladkovodné prostredia pre reofilické druhy - znovu pripojený meander rieky na rieke 

Morava. 
• 10 000 m starých odvodňovacích kanálov odstránených pre zlepšenie vlhkých prostredí v projektovej 

ukážkovej lokalite Záhorie. 
• Vytvorené malé prostredia vlhkých oblastí ako doplnenie sezónnych rybníkov, atď. na celkovej ploche 

10 ha. Obnovené prostredia pre ohrozenú európsku korytnačku močiarnu Emys orbicularis na ploche 30 
ha. 

• Obnovené sladkovodné prostredie 3150 s Marsilea quadrifolia v mŕtvom ramene Tice na ploche 875 ha. 
• Obnovené trávnaté plochy na 20 ha na SKUEV0019 Tarbucka odstránením cudzích druhov 

drevín a zavedením pravidelného riadenia. 
• Vypracované dohovory s vlastníkmi pozemkov o integrovanom riadení prírody a krajiny pre 

zaistenie dlhodobej udržateľnosti investície / obnovy 
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Odhad nákladov: 

Priame náklady na personál: Priame náklady na personál popísané nižšie pokrývajú všetky 
podriadené činnosti C.5! 

Priame náklady na personál (ŠOPSR) 1. fáza: 

Odborný znalec: 125 EUR * 30 dní = 3 750 EUR 4x manažér lokality: 10 EUR * 430 dní = 44 290 EUR 
4x oblastný asistent: 86 EUR * 440 dní = 37 840 EUR 2. fáza: 561 270 EUR 3. fáza: 173 840 EUR 

Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 

Trvalí zamestnanci - Odborný znalec: Pracovné úlohy: príprava plánov prevádzkovej činnosti pre 
riadiace centrá. 

Trvalí zamestnanci 6x - Manažér lokality: Pracovné úlohy: kontrolovať prácu, vysvetľovať 
navrhované postupy riadenia vo zvolených lokalitách, zdôrazňovať skutočnosti alebo vzácne 
druhy, ktoré si vyžadujú špeciálnu pozornosť počas riadenia 

Dodatoční zamestnanci - 6x oblastný asistent: Pracovné úlohy: realizácia riadenia v rašeliniskách 

Priame náklady na personál (NLC) 1. fáza: 

Odborník - agrolesníctvo: 155 EUR * 20 dní = 3 100 EUR Oblastný asistent: 94 EUR * 20 dní = 1 880 
EUR 

Odborník (komunikácia s užívateľmi pozemkov, projektovým manažmentom a monitorovanie 
napredovania projektu): 98 EUR * 20 dní = 1 960 EUR Odborník 7 (záhradkár, ovocinár) = 113 EUR * 
30 dní = 3 390 EUR Lesnícky manažér = 113 EUR * 215 dní = 24 295 EUR Technický asistent a 
oblastný technik= 66 EUR * 215 dní = 14 190 EUR 2. fáza: 299 390 EUR 3. fáza: 191 030 EUR 

Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v 
priebehu celého Projektu. 

Priame náklady na personál (WWF) 

2. fáza: 147 985 EUR  

3. fáza: 72 318 EUR 

Priame náklady na personál (SVP - slovenský vodohospodársky podnik) 

2. fáza: 77 900 EUR  

3. fáza: 46 740 EUR 
Celkom: 124 640 EUR 

Výkopové práce: POĽANA A MURÁNSKA PLANINA 

NLC 

Externá pomoc: 

Fáza 2: 

• Tetrov hlucháň-priateľské lesnícke riadenie v projektovej oblasti Poľana - 120 000 EUR 
• Znalosti v oblasti lesníctva a riadenia pri projektovej oblasti Poľana - 23 000 EUR 
• Tetrov hlucháň-priateľské lesnícke riadenie v projektovej oblasti Muránska planina - 205 000 EUR 
• Znalosti v oblasti lesníctva a riadenia pri projektovej oblasti Muránska planina - 34 000 EUR 
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Výpočet: 

Zlepšenie lesných prostredí pre tetrova hlucháňa v SPA Poľana a SPA Muránska Planina 

- Stolica. Náklady pozostávajú z nákladov na výrub vykonávaný za pomoci koní a nákladov na 
odbornú prácu. Plocha implementácie je 190 ha. 

Riadenie „šetrné pre tetrova hlucháňa“ za pomoci koní: 

Priemerné náklady na ťažbu a odvoz 1 m3 dreva za pomoci koní (cena sa odhaduje na základe 
informácií získaných od rôznych užívateľov lesa) = 28 EUR/m3 

Priemerný objem dreva vyťaženého počas zásahu = 61 m3/ha 

28 EUR/m3 *61 m3/ha = 1708 EUR * 190 ha = 325 000 EUR 

Opatrenia oblastných skúseností (značenie stromov na výrub a dohľad počas implementácie 
riadenia lesa „šetrného k tetrovovi hlucháňovi“): 

Priemerné náklady na značenie stromov na výrub následný dozor počas implementácie: 1 ha = 300 EUR/ha 

300 EUR/ha * 190 ha = 57 000 EUR 

ŠOPSR 
Externá pomoc - projektová lokalita Poľana: 

Fáza 1 - 50 000 EUR: 

• Zlepšenie stavu ochrany druhov komunitného záujmu Thesium ebracteatum aktivity a - 
mulčovanie, odstraňovanie stromov, krov - 30 ha: 20 000 EUR 

• Zlepšenie stavu ochrany druhov komunitného záujmu Thesium ebracteatum aktivity b - vytváranie 
malých vodných oblastí - 1 ha: 11 000 EUR 

• Zlepšenie stavu ochrany druhov komunitného záujmu Thesium ebracteatum aktivity c - mozaikové 
ľahké kosenie - 70 ha: 10 000 EUR 

• Zlepšenie prostredia a stav ochrany Tetrao urogallus aktivity a - odstránenie krov na 30 ha: 4 000 
EUR 

• Zlepšenie prostredia a stav ochrany Tetrao urogallus aktivity b - kosenie na 30 ha: 5 000 EUR 

Fáza 2: 300 000 EUR 

Fáza 3: 138 000 EUR 

Externá pomoc - projektové lokality Poľana a Muránska Planina: Implementácia špecifických opatrení 
lesníckeho riadenia blízkeho k prírode ako je riadenie odumretých stromov, používanie jemnejších 
metód odvozu, selektívny výrub pre diverzifikáciu zloženia druhov a štruktúry stromov na 600 ha 
lesov SPA Poľana a SPA Muránska Planina - Stolica. 

Ceny boli odhadnuté na základe prieskumu trhu a aj na základe získaných informácií od rôznych užívateľov lesa 
a lesníckych znalcov. 

Fáza 1: 5 000 EUR 

• Zlepšenie stavu ochrany zvolených druhov lesných vtákov aktivity b - poskytovanie odumretého 
dreva a starých stromov: 5 000 EUR 

Fáza 2: 445 000 EUR 

Fáza 3: 30 000 EUR 

LATORICA 

ŠOPSR 

Externá pomoc 
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Fáza 2: 105 000 EUR 

Toto zahŕňa: 

- Obnovené trávnaté plochy na 20 ha na SKUEV0019 Tarbucka: 
- Výrub a odstraňovanie vegetácie (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima): 1ha = 2 500 EUR; 2 

500 EUR/ha * 20 ha = 50 000 EUR 
- Klčovanie stromov Robinia pseudoacacia s pomocou herbicídov koncom leta alebo 

na jeseň: 1ha = 750 EUR, 750 EUR/ha * 20 ha = 15 000 EUR 
- Manuálne odstraňovanie krov a inej biomasy: 1ha = 2 000 EUR, 2 000 EUR/ha * 20 ha = 

40 000 EUR 

SVP 

Externá pomoc Fáza 2: 

• Výrub stromov vo vlhkých oblastiach a krov a odstraňovanie a údržba kanálov: 210 000 
EUR 

Výrub stromov vo vlhkých oblastiach a krov a odstraňovanie a údržba kanálov: (odstraňovanie malých 
stromov s koreňmi - 1300 m2, biomasy sa spracováva na triesky - 150 m3, výrub listnatých stromov 
a odstraňovanie koreňov - 800 ks., mulčovanie - 5 000 m3, preprava dreva - 350 ks., výkopy 
kanálov - 20 000 m3, čistenie kanálov - 6 000 m3): 210 000 EUR 

Náklady na infraštruktúru  

Fáza 2: 

• Budovanie prívodnej infraštruktúry: 150 000 EUR 
• Výkop a budovanie kanálu a potrubí: 250 000 EUR 
• Výstavba splavovej brány: 85 000 EUR 
• Budovanie prečerpávacej stanice na vodu: 300 000 EUR 

Náklady na vybavenie  

Fáza 2: 

• Nákup traktora s mulčovačom: 100 000 EUR 

ZÁHORIE 

SVP 

Náklady na externú pomoc Fáza 2: 

• Odstránenie zosilnenia brehov - 180 000 EUR 

Odstránenie zosilnenia brehov na dĺžke 2,4 km (odstránenie sa vykoná na 4 lokalitách, dĺžka v jednej 
lokalite je približne 700 m): cena za odstránenie a prepravu 100 m = 6 500 EUR, 6500 EUR/100m * 
700 * 4 = 180 000 EUR 

• Opätovné pripojenie riečneho meandra - odstránenie sedimentov: 350 000 EUR 

Približne 10,000 m3 sedimentov triedy 4-5, jednotková cena za výkopové práce vo vodnom toku 18 €/m3, teda 
samotný výkop stojí 180 000 €. 

Preprava a ukladanie sedimentov (miesto, kde sa dá sediment ukladať zatiaľ nie je známe): približne. 
10 000 m3 zodpovedá približne 1 500 cestám kamiónu do maximálnej vzdialenosti 25-30 km, 
jednotková cena 2 € / km: 1500 x 27,5 x 2 x 2 = 165 000 € zaokrúhlené na 170 000 € 

Celkové náklady na odstraňovanie sedimentov / opätovné pripojenie riečneho meandra sú 180 000 € 
+ 170 000 € = 350 000 €. 
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ŠOPSR 

Malé obnovy na podporu druhov obojživelníkov: 

Externá pomoc  

Fáza 1: 

• Zásypy odvodňovacích kanálov a budovanie plytkých rybníkov pri 3 lokalitách: 20 000 EUR Fáza 2: 
170 000 EUR 

Toto zahŕňa: 

Odstránenie 10 000 m starých odvodňovacích kanálov na zlepšenie vlhkých oblastí v ukážkovej 
projektovej lokalite Záhorie: 1 km zásypov odvádzacích kanálov - náklady 11 500 EUR, 11 500 
EUR/1 km = 115 000 EUR 

Vytvorenie malých vlhkých prostredí ako doplnenia pre sezónne rybníky, atď na celkovej ploche 
10 ha: výkop malého rybníka s hĺbkou približne 100 cm a plochou 10 ha - náklady 7 500 EUR/1 ha; 
7500 x 10 = 75 000 EUR 
Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 

príslušnej 

činnosti 

Konečný 
termín 

Fotografická dokumentácia z implementácie 
konkrétnych ochranných opatrení v ukážkovej 
projektovej lokalite 

C.5 12/2029 

Dohovory s vlastníkmi pozemkov o integrovanom riadení 
prírody a krajiny pre zaistenie dlhodobej udržateľnosti 
investície / obnovy 

C.5 12/2030 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 

príslušnej 

činnosti 

Konečný 
termín 

Finálne činnosti riadenia obnovy pre 

Thesium ebracteatum v SCI Hradné lúky 

C.5 03/2025 

Finálna obnova zvolených trávnatých prostredí v SPA 
Poľana pre tetrova hlucháňa  

C.5 03/2025 

Výruby lesov pre obnovu prostredia pre tetrova 
hlucháňa v SPA Poľana na 70 ha vykonané 

C.5 12/2028 

Plán modifikovaného riadenia v SPA Poľana a SPA 
Muránska planina - Stolica: 

C.5 12/2023 

Lesné riadenie blízke k prírode na podporu prostredia 
tetrova hlucháňa zavedené na 300 ha v SPA Poľana 

C.5 12/2028 
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Obnova trávnatých plôch pre vtáky a hmyz v 
projektovej lokalite Muránska Planina 

C.5 12/2027 

Výruby lesov pre obnovu prostredia pre tetrova 
hlucháňa v SPA Muránska planina - Stolica 120 ha 
vykonané 

C.5 12/2028 

Lesné riadenie blízke k prírode na podporu prostredia 
tetrova hlucháňa zavedené na 300 ha v SPA Muránska 
Planina - Stolica 

C.5 12/2028 

Ochrana 100 ha prostredí pre *Pseudogaurotina 
excellens Muránska Planina - Stolica v projektovej 
lokalite Muránska planina 

C.5 12/2027 

Zosilnenie brehov odstránené v štyroch miestach na 
rieke Morava River v projektovej lokalite Záhorie 

C.5 12/2026 

Obnovené prostredia pre reofilické druhy - opätovné 
pripojenie zvoleného riečneho meandra 

C.5 12/2027 

Staré odvodňovacie kanály odstránené na celkovej dĺžke 
10 000 metrov pre zlepšenie vlhkých oblastí v ukážkovej 
projektovej lokalite Záhorie 

C.5 12/2025 

Malé prostredia vlhkých oblastí na celkovej ploche 10 
ha vytvorené v projektovom ukážkovej lokalite Záhorie 

C.5 12/2025 

Obnovené prostredia pre ohrozenú európsku 
korytnačku močiarnu Emys orbicularis na 30 ha 

C.5 12/2027 

Obnovené sladkovodné prostredie 3150 s Marsilea 
quadrifolia v mŕtvom ramene Tice na ploche 875 ha. 

C.5 12/2027 

Obnovené trávnaté plochy na 20 ha na SKUEV0019 
Tarbucka 

C.5 12/2027 
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ČINNOSŤ C.6: Kúpa pozemkov, prenájom alebo iné kompenzačné 
platby v miestach projektu 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: MŽP 
Úloha: celková implementácia tejto činnosti v projektových ukážkových lokalitách Kompetencie: 
Podľa zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny je MŽP hlavným verejným orgánom 
zodpovedným za prípravu a spracovanie kúpy pozemku, prenájom alebo iné kompenzačné platby 
spojené s týmto typom aktivít  a činností. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
ŠOPSR 
Úloha: navrhovaný koncový vlastník/používateľ pozemku a v projektových ukážkových lokalitách 
ŠOPSR bude zodpovedať za zabezpečenie vhodného riadenia po kúpe 
pozemku. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Činnosť C.6 bude vo všeobecnosti prispievať k implementácii opatrení ustanovených v kapitole E.1.2 
Správa lokality a komunikácia s účastníkmi, kapitole E.2.1 Pobrežné a halofytické prostredia a kapitole 
E.2.3 Vyvýšené močariská a bažiny a močiare. 

Ani MŽP ani ŠOPSR nie je vlastníkom alebo používateľom pozemkov v mnohých chránených 
oblastiach. Táto situácia vytvára problémy s niektorými vlastníkmi pozemkov, keďže 
nespolupracujú so ŠOPSR v chránených oblastiach podľa  potrieb a požiadaviek ochrany prírody, 
biodiverzity a krajiny. Opatrenia riadenia sa musia dodržať, nie je to však vždy možné v dôsledku 
ich odlišných pohľadov na riadenie týchto lokalít. Toto je spôsobené nevhodnou konsolidáciou 
pozemkov pochádzajúcej z ďalekej minulosti a stále je to aktuálny problém aj v súčasnosti a ešte 
bude aj v budúcnosti. 

Podmienky pre odkup pozemkov požadované v rámci programu LIFE, sú splnené v nasledujúcich 
bodoch: 
- Nákup pozemkov zabezpečí ochranu rôznych typov prostredí (napríklad prostredí rašelinísk) a 
zlepšenie ich stavu v projektových ukážkových lokalitách v súlade s cieľom projektu. Nákup je 
zameraný na parcely, kde je vysoké riziko poškodenia v dôsledku nesprávneho riadenia alebo 
existuje známy záujem vlastníka pozemku meniť kategóriu parciel alebo realizovať výstavbu na 
týchto parcelách. 
- Prostredia komunitného záujmu sú prítomné na pozemkových parcelách, ktoré boli zvolené ako 
prioritné na nákup. Všetky potenciálne pozemky spadajúce do nákupu pozemkov sa nachádzajú v 
rámci lokalít Natura 2000 alebo sú nevyhnutné na vylepšenie, zachovanie alebo obnovu integrity 
siete Natura 2000. 
- Všetky cieľové parcely sú bez dlhodobého riadenia alebo existuje vysoké riziko poškodenia 
vlastníkmi pozemkov v dôsledku nevhodných postupov riadenia. 
- MŽP spolu so ŠOPSR zaistí optimálne riadenie a právnu ochranu zakúpených pozemkov z 
dlhodobého hľadiska. 
- MŽP spolu so ŠOPSR zabezpečí, že v predajných zmluvách ako aj v pozemkovom registri bude 
zahrnutá záruka  (klauzula o ochrane prírody) ohľadom definitívneho pridelenia pozemku na účely 
ochrany prírody. 
- Pozemok sa odkúpi na účely projektu hlavným beneficientom (MŽP) spolu s príslušným 
beneficientom (ŠOPSR) - verejné orgány zodpovedné a skúsené v oblasti vyššie uvedených 
postupov podľa článku č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Pozemok zostane vo vlastníctve 
ŠOPSR aj po skončení projektu. 

- MŽP spolu so ŠOPSR majú potrebné kompetencie a skúsenosti v oblasti nákupu pozemkov na 
účely ochrany prírody a majú kompetencie na to, aby vlastnili a spravovali pozemky (keď sa stanú 
štátom vlastnenými pozemkami). Plánovaný cieľ odkupu je 70 ha pozemkov na SK, čo je reálne. 
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- ŠOPSR ako budúci vlastník je štátna organizácia ustanovená na účely ochrany prírody. 
- Cena poskytovaného pozemku je konzistentná s aktuálnymi trhovými cenami daného typu 
pozemkov a príslušným regiónom a odráža aj využívanie pozemku. Toto potvrdil príslušný 
kompetentný orgán a autorizovaní znalci. 
- Každá pozemková parcela zameraná na nákup sa zadá do pozemkového registra (certifikát o 
vlastníctve a prehlásenie o nadobudnutí pozemku). Dátum a spôsob nadobudnutia pozemku 
predchádzajúcim vlastníkom sa overí. Poskytnú sa vlastnícke certifikáty. 
- Zakúpené pozemky budú podliehať špecifickým opatreniam obnovy, činnostiam riadenia a 
ochrany implementovaným najmä v rámci činnosti C.5. 

Vo fáze 2 by chcelo MŽP SR odkúpiť približne 150 ha, čo bude spolu s príslušným znaleckým 
posudkom v PDF stáť 800 000 EUR. Dôvodom, prečo nákup pozemkov plánovaný v rámci 
projektu, zorganizujú dvaja rôzni beneficienti (MŽP SR a ŠOPSR), je to, že by sme chceli rozdeliť 
zodpovednosti - podľa nášho zákona o ochrane prírody, biodiverzity a krajiny máme viacero 
možností kúpy/odkupu pozemkov a môžu tak urobiť obe organizácie. Preto sa neskôr v priebehu 
implementácie projektu objasní, ktorý z dvoch uvedených beneficientov bude vlastne organizovať 
nákup, na základe typu pozemkov, typu vlastníkov/užívateľov pozemkov, lokality a našich 
možností podľa vyššie uvedeného zákona, atď. Je možné, že časť plánovaného rozpočtu pre 
nákup pozemkov sa teda presunie z MŽP na ŠOPSR alebo naopak vo fáze 2 alebo 3 projektu. 

Podmienky pre nákup pozemku, ktoré sa nachádzajú v aplikačnom sprievodcovi na stranách 48 a 
49, by sa uplatňovali aj na nákup pozemkov (70 ha) v prípade ŠOPSR ako aj v prípade Ministerstva 
životného prostredia SR (približne 150 ha). MŽP spolu so ŠOPSR majú potrebné kompetencie a 
skúsenosti v oblasti nákupu pozemkov na účely ochrany prírody a majú kompetencie na to, aby 
vlastnili a spravovali pozemky (keď sa stanú štátom vlastnenými pozemkami). Cenový rozsah sa 
mení a výpočet sa veľmi ťažko realizuje. Vo všeobecnosti sa môže pohybovať od 2 000 do 12 000 
EUR/ha. Priemerná kúpna cena pozemkov na Slovensku sa odhaduje na 5 000 EUR/ha. Preto sme 
v tomto prípade rátali so sumou 750 000 EUR za nákup pozemkov v rozsahu 150 hektárov, plus 
príslušné poplatky nasledovne: znalecký posudok - 16 000 EUR , mapy - 21 000 EUR, verejný 
tender - 3 000 EUR, správne poplatky 4000 EUR, notár - 3 000 EUR, dane - 300 EUR/ročne * 10 
rokov = 3 000 EUR - SÚČET 50 000 EUR. Platby sa navrhli ako všeobecná suma, ktorá sa špecifikuje 
počas ostatných predbežných činností pre dokončenie C.6 (najmä činnosti A.1 a A.4). 

Ako je to uvedené vyššie, kúpa pozemkov v projektových lokalitách by sa mala organizovať najmä 
v druhej fáze projektu. Je to spôsobené v prvej fáze tým, že počet prípravných štúdií sa musí 
dokončiť s ohľadom na potreby ochrany, obnovy a riadenia príslušných projektových pozemkov, 
najmä v rámci činností A.1 a A.4. Tým získame jasné informácie o tom, ktoré parcely v 
projektových oblastiach budú podrobené konkrétnym činnostiam, ktorí príslušní 
vlastníci/používatelia a iní účastníci projektových pozemkov sú zasiahnutí alebo by mali byť 
zapojení a aké špecifické požiadavky sa budú musieť splniť v týchto oblastiach. Po takomto 
objasnení existuje viacero legálnych možností ako zabezpečiť dlhodobé riadenie pozemkov 
súkromných vlastníkov, ktoré podliehajú projektovým činnostiam. 

V prvom rade je možnosť vypracovať zmluvu o spolupráci/finančnej podpore s príslušnými 
vlastníkmi pozemkov alebo príslušnými užívateľmi projektových pozemkov. Keď to bude možné, 
títo vlastníci/užívatelia pozemkov s profesionálnou podporou a pomocou odborníkov z 
príslušných organizácií a inštitúcií dokážu poskytnúť špecifické požiadavky ochrany, obnovy alebo 
iné požiadavky riadenia, podpíšu sa s nimi podrobné zmluvy alebo iné dohody. 

Ak tieto dohody nebudú postačujúce a/alebo vlastníci odmietnu túto možnosť, podľa nášho 
zákona o ochrane prírody a krajiny má MŽP SR a ŠOPSR legálnu možnosť odkúpiť pozemky v rámci 
projektu. Preto po vyššie uvedených objasneniach sa môže proces odkupov pozemkov podľa 
našej národnej legislatívy začať. 

Strana 177 z 288 



 

 

Nákup pozemkov sa musí vždy zamerať na špecifické časti projektovej oblasti. Špecifické aktívne 
riadenie a/alebo obmedzenie používania alebo špecifickej obnovy, ktoré ide mimo právnych 
povinností a existujúce obmedzenia, ktoré si vyžadujú odkup pozemkov, zahŕňajú najmä 
rašeliniská projektových oblastí, Poľana a Muráň a Latorica. V týchto projektových oblastiach je 
momentálne nedostatočný záujem vlastníkov o vhodné riadenie vzácnych a ohrozených prostredí 
ako sú rašeliniská a z dlhodobej perspektívy je dôležité, aby boli tieto hodnoty ochrany 
zabezpečené štátom, pretože ak sa to nestane, existuje vysoká pravdepodobnosť, že by sa mnohé 
z týchto cenných lokalít poškodili. Pri ostatných opatreniach zameraných na vzácne a extrémne 
ohrozené druhy ako je Emys orbicularis sa nákupom pozemkov zabezpečí trvalo udržateľnejšie 
riešenie prívodu vody a riadenia v lokalite Tajba. Toto by nebolo možné bez odkupu príslušných 
pozemkov. V prípade lesných prostredí lokalít Poľana a Muráň je nevyhnutné špecifické riadenie v 
zmysle tetrova hlucháňa Tetrao urogallus a z dlhodobého hľadiska sa môže ponúknuť vhodné 
riešenie súkromným vlastníkom vo forme odkupu pozemkov, a tým by sa zabezpečila ochrana 
kľúčových prostredí pre druhy z dlhodobého hľadiska. Existuje samozrejme viac podobných 
príkladov, kedy potreba odkúpiť pozemok dokáže poskytnúť najlepšie riešenie dlhodobej ochrany 
prostredí / druhov, ktoré sa dá brať do úvahy, ak by plán pre cieľové druhy a / alebo prostredia 
zlyhal. To môže zahŕňať prostredia pre Pseudogaurotina excellens na Muránskej planine, 
obnovené prostredia pre vtáky a hmyz na Muránskej planine, lesy riadené v súlade s ochranou 
lesa na podporu prostredí tetrova hlucháňa na Poľane, atď. 

Odkup pozemkov alebo vysporiadanie vlastníctva sa požaduje aj v prípade projektovej lokality 
Latorica, aby sa umožnila implementácia činností ochrany navrhovaných v rámci projektovej 
činnosti C.5.3 v lokalitách Tajba a Tice za pomoci SVP. 

V prípade lokality Tajba ide o vysporiadanie majetku poľnohospodárskej pôdy v rámci 
spojovacieho kanálu medzi prečerpávacou stanicou Streda nad Bodrogom a oblasťou Tajba, kde 
musí SVP odkúpiť parcely E-KN č. 706/2,706/1,705, 704,703,702,701,725/2 v katastrálnom území 
Streda nad Bodrogom. 

V prípade lokality Tice ide o vysporiadanie majetkov v rámci Chotárneho kanálu, ktorý patrí k 
správe Hydromeliorácie, štátnemu podniku Bratislava a bude podliehať vymedzeniu 
administratívy SVP. Už predtým bolo dohodnuté s Hydromelioráciami, štátnym podnikom, že 
príslušné plochy - kanál budú vyhradené pre SVP. Majetky pozemkových parciel, na ktorých sa 
nachádza kanál, však nie sú vysporiadané. Podľa katastra je dno kanálu tvorené pôdou typu 
vodnej oblasti, na ktorej nie je žiadna nadobúdacia listina v platnom registri „CKN“ (pozemkový 
register). V bývalom registri „EKN“ (pozemkový register) sú pozemkové parcely zaregistrované 
ako poľnohospodárska pôda, ale nie je tu uvedená žiadna nadobúdacia listina. Dno kanála 
pozostáva zo 41 pozemkových parciel registra „EKN“, na ktorom je registrovaných 128 fyzických 
osôb ako vlastníci a 5 právnických osôb ako vlastníci a len 1 pozemkovú parcelu vlastní Slovenská 
republika. Aby sme umožnili plánovanú obnovu, je potrebné vysporiadať pozemky tvoriace dno 
kanála. Príslušné parcely z registra „EKN“ (pozemkový register): 

1463/9, 1463/8, 1463/7, 1463/6, 1463/5, 1458/10, 1458/9, 1458/8, 1458/7, 1458/6, 1458/5, 
1458/4, 1458/3, 1458/23, 1462/17, 1462/16, 1462/15, 1462/14, 1462/12, 1487/20, 1487/19, 
1257, 1487/14, 1487/15, 1487/16, 1487/17, 1487/18, 1487/25, 1488/2, 1488/3, 1488/4, 1488/5, 
1488/6, 1488/7, 1488/8, 1488/9, 1488/10, 1489, 1491 (vlastní SR), 1490, 1494. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Za účelom kúpy parciel v projektových ukážkových lokalitách si ŠOPSR vopred zvolila približne 70 
ha pozemkov v prostrediach rašelinísk, čo predstavuje 3,8 % z 2 327 ha - celková veľkosť tejto 
projektovej ukážkovej lokality. Podľa predbežnej komunikácie s majiteľmi pozemkov sú ochotní 
predať tieto parcely za trhovú cenu. Cenu parciel ocení autorizovaný odborný posudok. Znalec 
dostane odmenu v súlade s Nariadením Ministerstva spravodlivosti č. 491/2004 Zb. 

Cena nelesných parciel sa ocenila podľa cenovej mapy alebo podľa posudku od autorizovaného 
odhadcu. Cena závisí od lokality, typu pozemku a kvality 
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pôdy. Nelesné parcely, vopred zvolené na nákup, sú zaregistrované na katastri ako trvalé trávnaté 
plochy alebo ako pozemky. Pôda je najmä menej úrodná. Tieto oblasti sa nepoužívajú ako orná 
pôda, ale klasifikujú sa ako intenzívne riadené trvalé trávnaté plochy s nižšou produktivitou, a 
preto majú nižšie trhové ceny. Cena sa pohybuje od 2 000 do 12 000 EUR/ha. Priemerná kúpna 
cena pozemkov na Slovensku sa odhaduje na 5 000 EUR/ha. 

MŽP spolu so ŠOPSR majú potrebné kompetencie a skúsenosti v oblasti nákupu pozemkov na 
účely ochrany prírody a majú kompetencie na to, aby vlastnili a spravovali pozemky (keď sa stanú 
štátom vlastnenými pozemkami). Cenový rozsah sa mení a výpočet sa veľmi ťažko realizuje. Vo 
všeobecnosti sa môže pohybovať od 2 000 do 12 000 EUR/ha. Priemerná kúpna cena pozemkov 
na Slovensku sa odhaduje na 5 000 EUR/ha. Preto sme v tomto prípade rátali so sumou 750 000 
EUR za nákup pozemkov v rozsahu 150 hektárov, plus príslušné poplatky nasledovne: znalecký 
posudok - 16 000 EUR, mapy - 21 000 EUR, verejný tender - 3 000 EUR, správne poplatky 4000 
EUR, notár - 3 000 EUR, dane - 300 EUR/ročne * 10 rokov = 3 000 EUR - SÚČET 50 000 EUR. Platby 
sa navrhli ako všeobecná suma, ktorá sa špecifikuje počas ostatných predbežných činností pre 
dokončenie C.6 (najmä činnosti A.1 a A.4). 

Ako je to uvedené vyššie, kúpa pozemkov v projektových lokalitách by sa mala organizovať najmä 
v druhej fáze projektu. Je to spôsobené v prvej fáze tým, že počet prípravných štúdií sa musí 
dokončiť s ohľadom na potreby ochrany, obnovy a riadenia príslušných projektových pozemkov, 
najmä v rámci činností A.1 a A.4. Tým získame jasné informácie o tom, ktoré parcely v 
projektových oblastiach budú podrobené konkrétnym činnostiam, ktorí príslušní 
vlastníci/používatelia a iní účastníci projektových pozemkov sú zasiahnutí alebo by mali byť 
zapojení a aké špecifické požiadavky sa budú musieť splniť v týchto oblastiach. Po takomto 
objasnení existuje viacero legálnych možností ako zabezpečiť dlhodobé riadenie pozemkov 
súkromných vlastníkov, ktoré podliehajú projektovým činnostiam. 

V prvom rade je možnosť vypracovať zmluvu o spolupráci/finančnej podpore s príslušnými 
vlastníkmi pozemkov alebo príslušnými užívateľmi projektových pozemkov. Keď to bude možné, 
títo vlastníci/užívatelia pozemkov s profesionálnou podporou a pomocou odborníkov z 
príslušných organizácií a inštitúcií dokážu poskytnúť špecifické požiadavky ochrany, obnovy alebo 
iné požiadavky riadenia, podpíšu sa s nimi podrobné zmluvy alebo iné dohody. 

Ak tieto dohody nebudú postačujúce a/alebo vlastníci odmietnu túto možnosť, podľa nášho 
zákona o ochrane prírody a krajiny má MŽP SR a ŠOPSR legálnu možnosť odkúpiť pozemky v rámci 
projektu. Preto po vyššie uvedených objasneniach sa môže proces odkupov pozemkov podľa 
našej národnej legislatívy začať. 

V prípade lokality Tajba bude potrebné vysporiadať celkovú plochu 22 230 m2 na trvalé ako aj 
dočasné pokrytie. Cena pozemku pri ornej pôde podľa dokumentov podľa okresného úradu 
Trebišov je približne 0,35 €/m2. Celkové náklady na vysporiadanie pozemkov sú asi 8000 €. Aby 
sme zohľadnili isté možné zvyšovanie cien (finančná rezerva), naplánovali sme si sumu vo výške 
10 000 €. 

Pri parcele C-KN 651/4 s plochou 17 556 m2 v katastrálnom území Bôľ, v ktorom sa nachádza 
Chotárny kanál, je priemerná cena vyrátaná asi na 0,40 €/m2 (podľa okresného úradu Trebišov). 
Celková cena za vysporiadanie pozemkov Chotárneho kanála je teda asi 7100 €. Aby sme si 
nechali nejakú finančnú rezervu, naplánovali sme si sumu vo výške 9 000 €. Z Chotárneho kanála 
do lokality Tice je navrhnutý nový pripojovací kanál, ktorý by mal byť vybudovaný na parcelách E- 
KN č. 1494 a 1546, pre jeho dočasnú a trvalú plochu 11 116 m2, cena ornej pôdy je asi 0,40 €/m2. 
Celková cena za pripojovací kanál je teda asi 4500 €. Pre istotu sme si naplánovali sumu 6 000 €. 

Aby sme umožnili podrobnú identifikáciu pozemku, ktorý chceme odkúpiť a ktorý momentálne 
nevlastní štát, potrebujeme stavebný projekt, topografický a výškový 
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geodetický prieskum. Tento sa vypracuje v prvej fáze projektu. V tomto momente nemôžeme 
definitívne podrobne navrhnúť vedenia potrubí/kanálov. Ak sa pripojenia vyriešia pomocou 
podzemných potrubí, potom bude stačiť vytvorenie uvoľnenia. Ak sa vzájomné prepojenia 
vyriešia otvorenými kanálmi, potom by sa mala uzatvoriť zmluva o budúce kúpnej zmluve na 
postup výstavby. 

Postup na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom: 

1. Až po vypracovaní projektu by malo byť možné vypracovať geometrický plán pre podobné 
určenie plochy pozemku (Identifikácia vlastníkov), 
2. Hodnotenie znaleckým posudkom, 
3. Výzva pre vlastníkov pozemkov s požiadavkou uzavrieť zmluvu. V prípade konštrukcií, ktoré sa 
na trvalo prevedú do vlastníctva SVP, je najlepšie dohodnúť sa na budúcej kúpnej zmluve pre 
príslušné parcely. V zmluve sa uvádza, že vlastník pozemku súhlasí s implementáciou výstavby 
(opatrení) a súčasne sa zmluva vypracuje tak, aby nemusela nevyhnutne zasahovať do 
súkromného vlastníctva, aby sa skutočný rozsah zameral na dokončenú výstavbu, 
4. Ak vlastníkov nezaujíma predaj pozemku, môže sa uzavrieť nájomná zmluva. 
5. Časový plán pre vysporiadanie pozemkov v danej oblasti je 6 mesiacov, ak vlastníci 
spolupracujú, inak jeden rok alebo viac (do konca prvej fázy projektu 31.12.2022) 
V prípade stavebného povolenia môže vydávajúci orgán trvať na vytvorení uľahčenia alebo 
ocenení budovy ako lineárnej štruktúry a následne o tom informovať prostredníctvom verejnej 
vyhlášky. 

Pripraví sa správa o situácii vlastníkov a o dostupnosti pozemkových parciel potrebných na 
implementáciu stavebných prác koordinovaných SVP. Bude jasne uvádzať zvolené riešenia 
vysporiadania vlastníckych práv a zároveň uvádzať všetky potrebné dokumenty potvrdzujúce 
dostupnosť pozemkov. 

Vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom môže byť vlastník pozemku povinný vykonať na 
základe budúcej kúpnej zmluvy alebo budúcej zmluvy o prenájme. Žiadne iné prehlásenie o jeho 
ochote predať/prenajať svoj pozemok na účely projektu, ani ak by bolo podpísané vlastníkom 
pozemku, nie je v budúcnosti záväzné pre vlastníka pozemku a pre SVP nie je právne 
vymáhateľné. Keďže ide o lineárnu vodnú stavbu v extraviláne, ktorá sa implementuje v dôsledku 
verejného záujmu, bude to oznámené prostredníctvom verejnej vyhlášky. V takomto prípade sa 
nebudú požadovať žiadne povolenia od vlastníkov pozemkov. Vlastníci pozemkov budú 
samozrejme zapojení do procesu rokovania s príležitosťou komentovať navrhované riešenie. 

Obmedzenia a predpoklady: 

• Vlastníci pozemkov nebudú chcieť predať pozemky. Riadenie rizík: Manažéri lokalít budú 
komunikovať s vlastníkmi pozemkov včas, aby im podrobne vysvetlili dôvody, prečo je 
daný pozemok taký dôležitý z pohľadu ochrany prírody a toho aké výhody kúpa prinesie. 
Toto riziko sa zníži aj férovým jednaním s vlastníkmi pozemkov a ponúknutím vhodnej 
ceny za príslušný pozemok hneď od začiatku. 

• Vlastníci pozemkov budú chcieť vyššiu cenu ako je cena ponúkaná z projektu. Riadenie 
rizík: Opäť sa to dá zmierniť len správnou komunikáciou s vlastníkmi pozemkov a 
zaistením toho, aby mali dostatočné informácie, aby sa mohli správne rozhodnúť. Avšak 
možnosť, že vlastník pozemku bude aj naďalej trvať na vyššej cene, tu zostáva. V takom 
prípade by bola variantom kúpa menšej časti pozemku. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

• Zakúpenie 70 hektárov pozemkov do štátneho vlastníctva (ŠOPSR) pre zabezpečenie kľúčových 
prostredí v projektových ukážkových lokalitách a umožnenie implementácie ukážkových opatrení. • 

• Odhad nákladov: 
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Náklady na personál (ŠOPSR) 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - 4 x manažér lokality - účastník/odborník 
užívateľ pozemku: 

Denná sadzba: 103 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku 
plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Počet osobodní: 1 020 osobodní za dobu celého projektu * 103 EUR denná sadzba = 105 060 EUR 
(1. fáza 1 - 67 980 EUR, 2. fáza 2 - 37 080 EUR) 

Pracovné úlohy: kúpa pozemkov 

Náklady na personál (MŽP) 

1. fáza: Technický asistent: 130 EUR * 86 dní = 11 180 EUR Pracovné úlohy: pomoc pri príprave 
znaleckého posudku na kúpu pozemku, ktorá je základnou požiadavkou pred kúpou niektorého 
špecifického pozemku, prenájom alebo pokrytie inými kompenzačnými platbami. 

Cestovné náklady (MŽP SR) 

Návšteva projektových oblastí, stretnutia s vlastníkmi  (20 ciest, 2 osoby, 1 deň) 

1 miestne cestovné náklady na auto: 0,25 €/km*400 km (priemerná spätná vzdialenosť) = 100 
€/cestu Per diem (národný) = 11,60 €/osobu / deň Celkom: (20 x 100) + (20 x 2 x 11.60) = 2,464 € 

Kúpa pozemku alebo dlhodobý prenájom pozemku / práva na používanie (ŠOPSR) 

Súčet ŠOPSR = 401 857 EUR 

nelesné rašeliniská: 70 ha * 5 000 EUR /ha = 350 000 EUR (cena/ha výsledky z konzultácie s 
odborníkmi), 

príslušné poplatky: znalecký posudok - 16 334 EUR, mapy - 21 523 EUR, verejný tender - 3 000 
EUR, administratívne poplatky 4000 EUR, notár - 3 000 EUR, dane - 400 EUR/rok * 10 rokov = 4 
000 EUR SÚČET 51 857 EUR 

Kúpa pozemku alebo dlhodobý prenájom pozemku / práva na používanie (MŽP) 

2. fáza: 800 000 EUR 

Celková cena pozostáva zo 750 000 EUR za nákup pozemkov v rozsahu 150 hektárov, plus 
príslušné poplatky vo výške 50 000 EUR nasledovne: znalecký posudok - 16 000 EUR, mapy - 21 
000 EUR, verejný tender - 3 000 EUR, správne poplatky 4 000 EUR, notár - 3 000 EUR, dane - 300 
EUR/ročne * 10 rokov = 3 000 EUR - SÚČET 50 000 EUR. 

Celkom = 750 000 EUR + 50 000 EUR = 800 000 EUR 

MŽP po správnych analýzach pozemkov z ukážkových lokalít a po diskusiách s užívateľmi 
pozemkov rozhodne, či a ktorý pozemok sa zakúpi na účely ochrany prírody, biodiverzity a krajiny. 
Toto sa nedá vyrátať správne pred dokončením analýzy a predtým ako MŽP a ŠOPSR rozhodnú, 
ktoré prostredia sú prioritné z dlhodobej perspektívy. 

Platby sa navrhli ako všeobecná suma, ktorá sa špecifikuje počas ostatných predbežných činností pre 
dokončenie C.6 (najmä činnosti A.1 a A.4). 

Kúpa pozemku alebo dlhodobý prenájom pozemku / práva na používanie (SVP) 

2. fáza projektu: 25 000 EUR (lokalita Latorica) 

Iné náklady (MŽP) 

1. fáza: Znalecká správa o kúpe pozemku: 7 000 EUR 2. fáza: 7 000 EUR 3. fáza: 7 000 EUR 

Znalecký posudok ku kúpe pozemku sa požaduje ako povinná činnosť potrebná na kúpu 
pozemkov, prenájom alebo iné kompenzačné platobné zmluvy. Znalecký posudok pre kúpu 
pozemku bude podrobne pokrývať popis tých pozemkov, ktoré boli zvolené ako priorita kúpy 
pozemkov alebo dlhodobého prenájmu pozemkov. 

Strana 181 z 288 



 

 

 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Správa o situácii vlastníkov a o dostupnosti pozemkových 
parciel potrebných na implementáciu stavebných prác 
koordinovaných SVP 

C.6 12/2022 

Vlastnícke certifikáty na 70 ha (700 000 m2) pozemkov 
zakúpených ŠOPSR v projektových ukážkových lokalitách 

C.6 12/2025 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Dohody o uzatváraní zmlúv o budúcich zmluvách s 
vlastníkmi pozemkov sú podpísané 

C.6 12/2025 

Vypracované mapy C.6 06/2026 

Predajné zmluvy na nákup pozemkov podpísané na SK C.6 06/2026 

Prepis ŠOPSR ako vlastníka pozemku do pozemkového 
registra (kataster) 

C.6 12/2026 
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ČINNOSŤ C.7: Hodnotenie socio-ekonomických výhod služieb 
ekosystému siete Natura 2000 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: ŠOPSR 
Úloha: Celkové hodnotenie výhod siete Natura 2000; koordinácia a implementácia prípadových 
štúdií testujúcich potenciálne využívanie služieb ekosystému; spolupráca pri vytváraní databázy 
znalostí a databázy na hodnotenie socio-ekonomických výhod a nákladov siete Natura 2000 z 
perspektívy ekosystému a ekonomickej perspektívy. 

Kompetencie: ŠOPSR má skúsenosti v oblasti mapovania a hodnotenia služieb ekosystému, 
zameraných na prístup ekosystému a chránené oblasti, vrátane riadenia siete Natura 2000. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Vzťahy medzi prírodou a človekom sú úzko prepojené. Spoliehame sa na prírodu, napríklad na to, 
že nám poskytuje jedlo a potravu, energiu, lieky, genetické zdroje, mnohé materiály a omnoho 
viac. Príspevky služieb pre ľudí zahŕňajú aj rôzne výmeny. Aktuálny stav našej prírody je 
alarmujúci. Od roku 1970 sa poľnohospodárska produkcia, lov rýb, produkcia bioenergie a ťažba 
surovín zvýšili, ale 14 z 18 kategórií ochrany prírody, ktoré sa hodnotili, najmä regulácia a 
nemateriálna ochrana, sa znížili. Celkovo sa 75 % plochy zeme výrazne zmenilo, 66 % plochy 
oceánov zažíva zvyšujúce sa kumulatívne vplyvy a viac ako 85 % vlhkých oblastí sa stratilo. A 
navyše je v priemere asi 25 % druhov hodnotených skupín zvierat a rastlín ohrozených, čo 
naznačuje, že asi 1 milión druhov už čelí vyhubeniu. Globálny pomer vyhubenia druhov je za 
posledných 10 miliónov rokov desať až stokrát vyšší a neustále zrýchľuje. Priame faktory zmeny v 
prírode s najvyšším globálnym vplyvom sú (začíname faktormi s najvyššími zmenami): zmeny 
využívanie pôdy a morí, priame využívanie organizmov; klimatická zmena; znečistenie; a invázia 
cudzích druhov. Využívanie pôdy má najväčší relatívne negatívny vplyv na prírodu od roku 1970 a 
poľnohospodárska expanzia je najrozšírenejšou formou zmeny vo využívaní pôdy (IPBES, 2019). 

Slovensko trpí týmito faktormi zmeny, najmä zmenou využívania pôdy a priamym zneužívaním 
organizmov. Aby sme to vyriešili, je potrebné prijať protiopatrenia. 

Hoci je primárnym cieľom siete Natura 2000 chrániť biodiverzitu a najviac ohrozené druhy a typy 
prirodzených prostredí v Európe, sociálny význam tohto typu ochrany je širší a pokrýva aj 
ekonomické príležitosti pre lokálnu ekonomiku (chránené oblasti môžu stimulovať príjmy a 
zamestnanosť v oblasti turizmu a rekreačného sektora). Ďalej to prináša aj ekonomické výhody na 
národnej, európskej a globálnej úrovni, keďže sa znižujú náklady a potenciálne poškodenie v 
dôsledku spoločnosti a klimatickej zmeny, prírodných katastrof ako sú suchá alebo záplavy, 
urbanizácia a fragmentácia krajiny, znížená samočistiaca schopnosť vody a pôdy a navyše to 
poskytuje útočisko pre sociálne cenné druhy ako sú opeľovacie druhy, zvieratá určené na hry a 
lesné ovocie. V tomto zmysle Natura 2000 výrazne prispieva k vytvoreniu celého súboru 
ekonomických benefitov vo forme služieb ekosystému, ktoré by sa dodávali s nízkou kvalitou 
alebo by sa bez jej existencie nedodávali vôbec. 

 Stratégia biodiverzity EÚ2020 vyzvala členské štáty, aby zmapovali a zhodnotili stav ekosystémov 
a ich služby na ich národnom území za pomoci Európskej komisie. Takisto musia hodnotiť 
ekonomickú hodnotu takýchto služieb a podporovať integráciu týchto hodnôt do účtovníctva a 
oznamovacích systémov na úrovni EÚ a na národnej úrovni do roku 2020 (Cieľ 2, Činnosť 5). Táto 
špecifická činnosť sa zameriava na poskytovanie databázy znalostí o ekosystémoch a ich službách 
v Európe. Podmieňuje dosiahnutie všetkých 6 cieľov stratégie  a zároveň je dôležitá pre mnohé 
sektorové politiky EÚ ako je 
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poľnohospodárstvo, námorníctvo a rybolov a súdržnosť. Stratégie po roku 2020 zosilňujú 
potrebu mapovania komplexných služieb ekosystému. 

Podľa hodnotenia aktuálneho stavu už niektoré krajiny dosiahli plnú implementáciu (nielen 
ekosystém a hodnotenie ES, ale aj ich integráciu do národných politík) - patrí sem Spojené 
Kráľovstvo, Holandsko, Írsko, Fínsko a Bulharsko. Ostatné krajiny sa výrazne približujú tomuto 
cieľu (Taliansko, Rumunsko, Francúzsko). Za obdobie od roku 2015 urobilo najväčší pokrok Grécko, 
Írsko, Bulharsko, Rumunsko, Estónsko a Slovinsko (Mederly & Černecký, 2019). 

Obrázok 1. Barometer ESMERALDA MAES: Progres členských štátov EÚ pri hodnotení a 

implementácii konceptu ES v období 01/2016-03/2019. 

Zdroj: https://biodiversity.europa.eu/maes/maes countries 

Ako je to uvedené na obrázku 1, progres, ktorý Slovensko urobilo v implementácii služieb 
ekosystému, je najnižší spomedzi všetkých členských štátov. Tento nepríjemný aktuálny stav na 
Slovensku si vyžaduje zlepšenie a sú potrebné okamžité činnosti. 

V roku 2014 bola ustanovená odborná pracovná skupina MAES-SK v rámci Ministerstva životného 
prostredia, ktorá sa zameriavala na dosahovanie Cieľa 2 Stratégie biodiverzity EÚ, teda mapovanie 
a hodnotenie ekosystémov a služieb, ktoré poskytujú. Táto skupina pozostáva najmä zo zástupcov 
rôznych ministerských profesionálnych organizácií a inštitúcií, vedeckej komunity a miestnych 
vlád. Odborníci zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOPSR) boli súčasťou odbornej 
skupiny a začali prípravu viacerých činností a dokumentov potrebných na hodnotenie ES na 
národnej úrovni. 

Úvodná mapa ekosystémov Slovenska sa pripravila (odoslaná na zverejnenie v 03/2019 - 
Cernecky et al., 2019) s pomocou údajov z rôznych zdrojov. 

Výsledky prezentované v publikácii “Katalóg služieb ekosystému na Slovensku” 
sa dá považovať za dokončenie prvej fázy hodnotenia ES na Slovensku. Nasledujúca fáza by mala 
zahŕňať hodnotenie ostatných aspektov ustanovení ES - ich skutočné využitie v krajine, požiadavku 
individuálneho ES ako aj návrh ekonomického (menového) hodnotenia výhod, ktoré ekosystém 
poskytuje. 

V zmysle ochrany prírody na Slovensku je koncept ES relatívne nový a stále nie je dostatočne 
implementovaný v tejto oblasti. Základný rámec poskytuje zákon č. 543/2002 Zb. v aktuálne 
platnej verzii, ktorá ako prvá zadefinovala ES na národnej úrovni a poskytla úvodný legislatívny 
rámec. Koncept ES je uvedený aj v aktualizovanej národnej stratégii pre ochranu biodiverzity 
2012-2020 a v stratégii politiky ohľadom životného prostredia pre Slovenskú republiku na rok 
2030. Dokonca aj zákon o rybolove vo svojom najnovšom doplnení zaviedol koncept ES aj vo 
vzťahu k ochrane rýb. 

Koncept ES sa postupne zavádza na Slovensku, ale je podmienený najmä medzinárodnými 
záväzkami. Je potrebné pokračovať v jeho rozvoji nielen v rámci ochrany prírody a krajiny, ale aj 
pri rozhodovaní 
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spojenom s riadením krajiny, priestorovým a územným plánovaním a hodnotením 

environmentálnych vplyvov. 

Ako je to uvedené v návrhu projektu, na začiatku roku 2020 bol zverejnený článok v žurnále máp 
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1689858) s prvou navrhovanou 
mapou ekosystémov na Slovensku, ktorá by mala byť základom komplexnejšieho hodnotenia 
služieb ekosystému na Slovensku. Bola založená na rôznych existujúcich údajoch a až donedávna 
neexistovalo žiadne dostupné komplexné mapovanie prostredí / ekosystémov na Slovensku 
(štúdie boli vždy len čiastočné alebo boli zamerané len na isté skupiny prostredí), je potrebné 
doplniť tieto údaje a postupne ich overiť prostredníctvom oblastného mapovania. Overená alebo 
aspoň čiastočne overená mapa ekosystémov bude slúžiť ako základ pre hodnotenie socio-
ekonomických benefitov a služieb ekosystému siete Natura 2000. 

Aby sa opodstatnili náklady, pri správnom hodnotení ES je potrebné oblastné mapovanie všetkých 
projektových oblastí, aby sa správne overila uvedená mapa ekosystémov. Bez týchto základných 
údajov nie je možné pripraviť podrobné hodnotenie ES na vhodnom základe. Projektové oblasti 
pokrývajú celkovo 140 000 ha. Tým sa ponúka približne 2,85 EUR za hektár (400 000 Eur / 140 000 
ha) na oblastné mapovanie ES, ktoré má skôr nízku cenu pri odbornej práci v teréne na základe 
našich skúseností. Nie je možné zmapovať celú oblasť s internými zamestnancami, a preto 
potrebujeme dodatočnú výraznú pomoc od externých odborníkov a organizácií. Na vhodné 
hodnotenie ES plánujeme zbierať aj základné informácie o stave ekosystémov, čo vedie k ešte 
ťažšej úlohe. Na základe našich skúseností jeden odborník napríklad na mapovanie trávnatých 
oblastí dokáže zmapovať približne 50 ha za jeden pracovný deň, čo by nám dalo maximálne 142,50 
Eur na deň (vrátane cestovných nákladov). V prípade analýzy a spracovávania údajov, opäť, ak 
zohľadníme objem získaných údajov, potreba pripojenia k sade údajov, potvrdenie údajov, 
vykonávanie celej analýzy a finálne hodnotenie ES, všetky tieto úlohy sa musia vykonať pri celom 
návrhu projektovej oblasti, kde máme k dispozícii 1,57 Eur na hektár (220 000/140 000 ha), čo 
opäť nie je vysoká cena za takéto množstvo práce na základe aktuálnych skúseností. Spojenie 
údajov od mnohých rôznych odborníkov bude časovo aj finančne náročné. Je potrebné najmä 
spolupracovať s univerzitami a vedeckým sektorom, aby sme správne spracovali údaje a zhodnotili 
ES v projektových oblastiach. Analýza kapacity ES, diferenciácia ideálneho stavu a stavu 
založeného na zhoršovaní ekosystému budú komplexné, vrátane analýzy založenej na poskytovaní 
lokalít Natura 2000. Existujú očakávané interné kapacity na základe práce, avšak toto množstvo 
oblastného overovania a analýzy sa musí distribuovať aj s pomocou externých služieb, inak by sme 
neboli schopní plniť túto úlohu. Táto práca sa bude vykonávať kontinuálne v priebehu celého 
projektu a mapovanie a analýza spoločne neprekročia 62 000 Eur za rok za externé služby, čo už je 
na hrane správneho plnenia úlohy. 

Na posilnenie potreby tejto úlohy a opodstatnenie nákladov by sme chceli uviesť nedávnu 
Stratégiu biodiverzity EÚ na rok 2030 - Priniesť prírodu naspäť do našich životov. V časti spojenej s 
posilnením právneho rámca EÚ pre obnovu prírody existuje časť venovaná ES a mapovaniu: 
„Takisto neexistujú požiadavky komplexného mapovania, monitorovania alebo hodnotenia služieb 
ekosystému, zdravia a úsilí obnovy. Tieto témy obnovujú medzery v implementácii, ktoré bránia 
existujúcej legislatíve dosahovať tieto ciele. Požaduje sa silnejšia podpora implementácie a 
vynucovanie.” Na základe tohto prehlásenia je jasné aké dôležité budú v blízkej budúcnosti ES a 
mapovanie ekosystémov a ich stav a prostredníctvom návrhu tohto projektu IP LIFE by mohlo 
Slovensko výrazne prispieť k tomuto cieľu. 

Očakávaný benefit Projektov pre implementáciu prioritného akčného rámca financovania 
Prioritizované opatrenia, ktoré sa implementujú počas nasledujúceho obdobia implementácie 
prioritného akčného rámca financovania ako je to stanovené v kapitole„E.1.3 Monitorovanie a 
oznamovanie“ zahŕňajú vývoj metodológie na hodnotenie služieb ekosystému. Okrem toho táto 
kapitola určuje nasledujúce opatrenie: Monitorovanie pre identifikáciu kvality poskytovaných 
regulačných, výrobných a kultúrnych služieb ekosystému, pričom očakávaným výsledkom je 
identifikácia stavu ekosystémov a poskytovaných služieb ekosystému. V kapitole „E.1.4 Zvyšné 
medzery v znalostiach a potreby výskumu“, ktorá popisuje aktuálny stav a medzery v tejto oblasti, 
sa uvádza, aké 
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potrebné je vylepšenie metodológie a hodnotenie služieb ekosystému a jedným z prioritných 
opatrení je progres v hodnotení služieb ekosystémov, chránených oblastiach a prírodných 
hodnotách a očakávané výsledky v tejto oblasti by mali priniesť zhodnotenie služieb ekosystému v 
chránených oblastiach a ich zavedenie na národných úrovniach. Kapitola „E.1.5 Komunikácia a 
opatrenia zvyšujúce povedomie o Natura 2000, environmentálne vzdelávanie“ uvádza, že v novom 
období programovania má Slovensko za cieľ zapojiť najnovšie informácie z výskumu vo vhodnej 
forme a zvýšiť publicitu a povedomie o výhodách NATURA 2000 a službách ekosystému a 
očakávaným výsledkom tejto aktivity je zlepšenie verejného povedomia o službách ekosystému. 
Kapitola „2.6 Lesy“ identifikuje potrebu zlepšovať / chrániť a hodnotiť služby ekosystému 
poskytované lesnými prostrediami, pričom očakávaným výsledkom je dosiahnutie služieb 
ekosystému a ochrany zraniteľných prostredí. Podobne sa opatrenia a očakávané výsledky spojené 
so službami ekosystému oznamujú aj pri ostatných skupinách prostredí v prioritnom akčnom rámci 
financovania. Tento dokument predkladá aj Aktualizovanú národnú stratégiu pre ochranu 
biodiverzity do roku 2020, ktorá zahŕňa aj ciele pre ekosystémy a ich služby, vrátane 
komplexnejšieho hodnotenia ES na národnej úrovni. Takisto uvádza implementáciu Národnej 
environmentálnej stratégie 2030, v rámci ktorej sa bod 2.4 zameriava na hodnotenie a trvalo 
udržateľné využívanie služieb ekosystému a predkladá aj Agendu 2030, ktorá sa zameriava na 
zlepšenie stavu ekosystémov a ich služieb. V rámci prioritného akčného rámca financovania, 
Kapitola F. Ďalšia pridaná hodnota prioritných činností je celá sekcia venovaná službám 
ekosystému a ich skutočnej implementácii a potrebe progresu v tejto oblasti. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Činnosť C.7 pozostáva z nasledujúcich štyroch podriadených činností: 

C. 7.1 Aktualizácia vedeckej databázy znalostí na hodnotenie socio-ekonomických účinkov a 
služieb ekosystému vyplývajúcich zo siete Natura 2000 
Cieľom tejto podriadenej činnosti C.7 je poskytnúť databázu znalostí pre hodnotenie 
socioekonomických výhod siete Natura 2000. Databáza znalostí bude postavená na systematickej 
revízii literatúry pre najnovšie výsledky výskumu vo vedeckých databázach, vrátane publikácií a 
databázach o prirodzených procesoch v ekosystémoch (chránených sieťou Natura 2000), ktoré sú 
zodpovedné za dodávku služieb ekosystémov. Na základe týchto podkladových materiálov budú v 
softvéri GIS vypracované metódy výpočtov (rovnice, modely) a základné analýzy. Táto činnosť sa 
zameria na nasledujúce body: 

- definícia potenciálu ekosystému poskytovať tovar a/alebo regulovať prírodné procesy 
podmieňujúce služby ekosystému v biofyzikálnom hodnotení 

- kapacitu ekosystémov poskytovať zásobovanie, reguláciu a kultúrne služby 
ekosystému; 

- návrh na hodnotenie stavu ekosystému 

- požiadavka služieb ekosystému (koľko vody, uhlíka, dreva chceme zachovať alebo skôr 
vyrobiť, v závislosti od prípadu, s pomocou ekosystémov) a aké sú príslušné hotovostné 
ekvivalenty príslušných typov služieb ekosystému; 

- priestorová identifikácia služieb zásobujúcich ekosystémy ako aj ich používateľov (obcí, 
podnikov). Niekedy sú navzájom oddelené v zmysle priestoru, a preto vzniká konflikt 
záujmov pri zachovaní dodávky a kapacity služieb ekosystému. 

C.7.2 Mapovanie ekosystémov v Slovenskej republike: aktualizácia a overovanie mapy 
ekosystémov 
Na začiatku roku 2020 bol zverejnený článok1 s prvou navrhnutou mapou ekosystémov na 
Slovensku, ktorá by mala byť základom komplexnejšieho hodnotenia služieb ekosystému na 
Slovensku. Bola založená na rôznych existujúcich údajoch a až donedávna neexistovalo žiadne 
dostupné komplexné mapovanie prostredí / ekosystémov na Slovensku (štúdie boli vždy len 
čiastočné alebo boli zamerané len na isté skupiny prostredí), je potrebné doplniť tieto údaje a 
postupne ich overiť prostredníctvom oblastného mapovania. 
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Overená alebo aspoň čiastočne overená mapa ekosystémov bude slúžiť ako základ pre hodnotenie 
socio-ekonomických benefitov a služieb ekosystému siete Natura 2000.  Na základe našich 
skúseností predpokladáme, že aj ostatné entity sa budú zaujímať o používanie mapy ekosystémov 
na výskum alebo štúdie krajiny. Mapovanie celého Slovenska by bolo veľmi náročné, a preto sa v 
rámci tohto projektu preveria len projektové oblasti. To by slúžilo ako test pre budúcu prácu na 
komplexnom mapovaní ekosystémov na národnej úrovni. Mapa ekosystémov je základnou sadou 
údajov pre správne služby ekosystému v projektových oblastiach popísaných v podriadenej 
činnosti C.7.3. 

C.7.3 Podrobné hodnotenie služieb ekosystému vo zvolených lokalitách siete Natura 2000 - 

prípadové štúdie pre projektové oblasti 
Pri zvolených oblastiach sa pripraví podrobnejšie mapovanie služieb ekosystémov. Výsledky 
prípadových štúdií budú podrobnejšie ilustrovať socioekonomické výhody siete Natura 2000, ktoré 
boli jasne a komplexne explicitné. Ďalej rámec služieb ekosystému umožní identifikovať špecifické 
synergie, konflikty a kompromisy medzi príslušnými výhodami. Prípadové štúdie nám umožnia 
overiť uplatniteľnosť prístupov vypracovaných predtým pri integrácii služieb ekosystému do 
rozhodovania a navrhnúť metodológiu na zohľadnenie výhod ekosystému pri rozhodovaní. 
Výsledky podriadenej činnosti poskytnú aj základné informácie pre monitorovanie vplyvu 
konkrétnych projektových činností na služby ekosystému v projektových ukážkových lokalitách. 
Časť tejto činnosti bude spojená s prípravou dokumentov vzťahujúcich sa na služby ekosystému na 
Slovensku pre miestnych účastníkov a verejnosť. 

C7.4 Národné hodnotenie služieb ekosystému a benefitov siete Natura 2000 
Na základe pripravených databáz a dokumentov sa vykoná komplexné hodnotenie benefitov siete 
Natura 2000 na národnej úrovni (teda na celom území Slovenskej republiky). Na základe záverov 
navrhneme odporúčania pre pravidelné hodnotenie efektivity siete Natura 2000 a vhodné formy 
komunikačných nástrojov pre šírenie povedomia a sociálneho významu siete Natura 2000. Závery 
hodnotenia budú sformulované aj na základe nasledujúcich bodov: 

• Cieľ 2 Činnosti 5 Stratégie biodiverzity EÚ; 
• Národná stratégia biodiverzity Slovenskej republiky; 
• Národná environmentálna stratégia politiky 

2030, atď. 

Dôležitým cieľom národného oznamovania je dosiahnuť situáciu, kedy sa výsledky hodnotenia 
oznamujú účastníkom, ktorí rozhodujú o používaní ekosystémov, aby sa preukázali výhody 
rozhodnutí, ktoré zohľadňujú poskytovanie služieb ekosystému a ochrany biodiverzity. Preto budú 
zapojení očakávaní používatelia hodnotenia na národnej úrovni spojení v rámci Národnej odbornej 
skupiny MAES. 

Na základe širokého rozsahu činností sa časť základnej zbierky údajov a vývoja štúdií zadá 
odborným inštitúciám. 

Obmedzenia a predpoklady: 

Ak chceme zapojiť najlepších odborníkov na Slovensku, ďalej predpokladáme, že ostatné 
významné orgány odborníkov mimo projektového konzorcia sa takisto zúčastnia tejto činnosti v 
rámci subdodávok. Tak ako prírodná veda, aj sociálne a ekonomické znalosti sa časom rozširujú, 
táto činnosť sa bude vykonávať počas celého projektu, aby sa zaistilo, že navrhované metódy, 
hodnotenie a výsledky budú vždy založené na najnovších zisteniach. Uvedené postupy a metódy 
aplikované v rámci projektu sa budú pravidelne 
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prezentovať na medzinárodných workshopoch a konferenciách, čím sa poskytne projektovým 
partnerom potrebná a včasná odborná spätná väzba. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

C7.1: 

• Správy o uplatňovaní navrhovanej metodológie hodnotenia služieb systému vo zvolených 
oblastiach štúdie na lokálnej úrovni zamerané na lokality Natura 2000 a okolité oblasti. 

• Prezentácia výsledkov na medzinárodných špecializovaných konferenciách, zahŕňajúca aj 
zverejňovanie na zhrnutiach/konaniach v  rámci konferencií. Minimálne päť krát v 
priebehu projektu. Zdroj overovania: prezentácie, cestovná správa. 

C7.2: 

• Mapa ekosystémov pre projektové oblasti - overená verzia - kompletná databáza 
zverejnená na online prehliadači mapy, pripravená v rámci profilu GIS. 

C7.3: 

• Smernice pravidelného monitorovania a hodnotenia socio-ekonomických výhod. 
• Smernice pre potenciálne využívanie rôznych nástrojov podporujúcich rozhodovanie u 

viacerých entít pri hodnotení budúcich plánov. 
• Implementácia výsledkov hodnotenia služieb ekosystému v pláne integrovaného riadenia 

a návrh na implementáciu hodnotenia služieb ekosystému ako povinná kapitola plánov 
riadenia pre lokality Natura 2000 na Slovensku. 

C7.4: 

• Mapa celkových výhod siete Natura 2000 v kľúčových kategóriách služieb ekosystému. 
• Jedna celková cenná databáza pre príslušné služby ekosystému a socio-ekonomické 

výhody siete Natura 2000 
• Webový nástroj pre vizualizáciu služieb ekosystému dodávaných z prírodných 

ekosystémov v lokalitách 
• Súhrnná publikácia o celkových benefitoch siete Natura 2000 z pohľadu dodávky služieb 

ekosystému 
Mapovanie oblasti ekosystémov pri všetkých projektových oblastiach: 

• celkovo na ploche 140 000 ha. 
• približne 2,85 Eur za hektár ( 400 000 Eur / 140 000 ha) pri oblastnom mapovaní ES, 
• plán získať aj základné informácie o stave ekosystémov, 
• 50 ha za jeden pracovný deň, čo by nám dalo maximálne 142,50 Eur na deň (vrátane 

cestovných nákladov). 

Analýza a spracovávanie údajov: 

• potreba pripojiť sa k sústave údajov, 
• potvrdenie údajov, vykonávanie všetkých analýz, 
• koncové hodnotenie ES, 
• 1,57 Eur za hektár (220 000 Eur / 140 000 ha) je k dispozícii, 

Mapovanie a analýza spoločne neprekročia 62 000 Eur za rok za externé služby, čo už je na hrane 
správneho plnenia úlohy. 

Odhad nákladov: 

Náklady na personál (ŠOPSR) 

Denná sadzba: 125 EUR. Táto sadzba zodpovedá sadzbám podobných odborníkov na Slovensku 
plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Počet osobodní pri všetkých pozíciách: 788 osobodní počas celej doby projektu * 125 EUR denná 
sadzba = 98 500 EUR 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Odborník - špecialista/odborník na služby 
ekosystému v rámci ŠOPSR - Pracovné úlohy: príprava článkov; príprava prípadových štúdií; 
príprava údajov pre dokumenty o význame služieb ekosystému; 
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príprava a distribúcia tlačených materiálov o dokumentoch; príprava prezentácií o výstupoch 
Projektu. 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Odborník - špecialista/Ekológia krajiny 
Odborník - ŠOPSR - Pracovné úlohy: príprava článkov; príprava prípadových štúdií; príprava údajov 
pre dokumenty o význame služieb ekosystému; príprava a distribúcia tlačených materiálov o 
dokumentoch; príprava prezentácií o výstupoch Projektu. 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: Trvalí zamestnanci - Odborník - špecialista/Odborník na GIS a 
databázy - ŠOPSR Pracovné úlohy: príprava článkov; príprava prípadových štúdií; príprava údajov 
pre dokumenty o význame služieb ekosystému; príprava a distribúcia tlačených materiálov o 
dokumentoch; príprava prezentácií o výstupoch Projektu. 

Pozícia/úloha v rámci Projektu: 3 x dodatoční zamestnanci - Odborník - špecialista - Pracovné 
úlohy: príprava článkov; príprava prípadových štúdií; príprava údajov pre dokumenty o význame 
služieb ekosystému; 

Náklady na externú asistenciu (ŠOPSR) 

Verejné tendre sa ocenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a na základe interných 
pravidiel ŠOPSR o udeľovaní verejných tendrov. Žiadni z uvedených beneficientov nemajú 
technické prostriedky alebo ľudské zdroje na vykonávanie takéhoto prieskumu na vlastné náklady. 

Externí odborníci na overovanie mapy ekosystémov 

Potreba dodatočných botanikov a zoológov na overenie mapy ekosystémov - celkovo 400 000 
EUR. 

Celková plocha projektových lokalít je približne 140 000 ha. Aby sme predložili adekvátne výsledky 
vo vzťahu k službám ekosystému, musí byť vypracovaná podrobná mapa pripravených 
ekosystémov, vrátane oblastného overovania prvej verzie mapy dostupných ekosystémov. Za 
týmto účelom je potrebné podrobné oblastné mapovanie projektovej oblasti, ktoré si vyžaduje 
veľké množstvo ľudskej kapacity a ľudských zdrojov. 

Odborné analýzy, spracovávanie údajov a spolupráca pri národnom hodnotení služieb 
ekosystémov 

Spolupráca, odborné analýzy a získavanie údajov a spracovávanie pre celkové hodnotenie služieb 
ekosystému a technických dokumentov pre modelovanie služieb ekosystému, konzultácie. 
Celkovo 220 000 EUR. 

2. fáza: 15 000 EUR  

3. fáza: 5 000 EUR 

ŠOPSR - spotrebné materiály 

1. fáza: Nákup literatúry v celkovom objeme 1400 EUR. Obsahuje aj literatúru a prístup k 
medzinárodným databázam. 

2. fáza: 9 000 EUR 

ŠOPSR ostatné náklady 

1. fáza: Konferenčné poplatky: 500 EUR, korektúra anglických správ a textov, preklady zo slovenčiny 
do angličtiny 1 000 EUR  

2. fáza: 12 000 EUR  

3. fáza: 2 000 EUR 
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Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný termín 

Správy o uplatňovaní navrhovanej metodológie hodnotenia 
služieb systému vo zvolených oblastiach štúdie na lokálnej 
úrovni zamerané na lokality Natura 2000 a okolité oblasti 

C.7 12/2024 

Mapa ekosystémov pre projektové oblasti - overená verzia 

C.7 12/2029 

Smernice pre bežné monitorovanie a hodnotenie socio-
ekonomických výhod a služieb ekosystému 

C.7 12/2025 

Smernice pre potenciálne využívanie rôznych nástrojov 
podporujúcich rozhodovanie u viacerých entít pri hodnotení 
budúcich plánov 

C.7 12/2027 

Implementácia výsledkov hodnotenia služieb ekosystému v 
pláne integrovaného riadenia a návrh na implementáciu 
hodnotenia služieb ekosystému ako povinná kapitola plánov 
riadenia pre lokality Natura 2000 na Slovensku 

C.7 12/2026 

Mapa celkových výhod siete Natura 2000 v kľúčových 
kategóriách služieb ekosystému 

C.7 12/2028 

Súhrnná publikácia o celkových benefitoch siete Natura 2000 
z pohľadu dodávky služieb ekosystému 

C.7 12/2029 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Účasť na medzinárodnej profesionálnej konferencii, vrátane 
prezentácie výstupov 

C.7 12/2024 

Začiatok oblastného overovania ekosystémov v 
projektových lokalitách 

C.7 06/2022 

Dokončenie prípadových štúdií v projektových lokalitách C.7 12/2024 
Vytvorenie cennej databázy pre príslušné služby ekosystému a 
socio-ekonomické výhody siete Natura 2000 

C.7 12/2028 
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D. Monitorovanie vplyvu projektových činností (povinné) 

ČINNOSŤ D.1: Monitorovanie vplyvu konkrétnych projektových 
činností 
na biodiverzitu 
Beneficient zodpovedný za implementáciu: PriF UK 
Úloha: Koordinácia monitorovania vplyvu konkrétnych projektových činností na biodiverzitu 
Kompetencie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského je hlavnou a vynikajúcou 
výskumnou a vzdelávacou inštitúciou. PriF UK má multidisciplinárny projektový tím, zapojení 
zamestnanci majú skúsenosti s ochranou biológie, monitorovaním a prieskumom biodiverzity a 
iných ekologických entít, ekológiou krajiny, riadením chránených oblastí, ekológiou vegetácie, 
environmentálnou geochémiou, kvalitou vody a inými environmentálnymi subjektmi, 
sladkovodnou ekológiou a vplyvom antropických aktivít a environmentálnych faktorov na vodné 
organizmy. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
ŠOPSR 
Úloha: ŠOPSR sa zúčastní na monitorovaní vplyvu konkrétnych projektových opatrení na biodiverzitu v 
sieti Natura 2000; asistencie na monitorovaní projektových lokalít. 

Kompetencie: ŠOPSR má skúsenosti s mapovaním a hodnotením biodiverzity so zameraním na 
druhy a ekosystémy v chránených oblastiach, vrátane riadenia siete Natura 2000. 

NLC sa zúčastní monitorovania vplyvov projektových činností na lesné a agrolesné prostredia a 
druhy, vrátane tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus). 

NLC má rozsiahle skúsenosti a údaje v oblasti lesných prostredí a ich riadenia. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Hlavným cieľom tejto činnosti je zostaviť informácie potrebné na oznamovacie účely projektu, 
keďže ide o povinnosť v rámci programu LIFE. Táto činnosť je určená aj na poskytnutie dôležitej 
spätnej väzby k projektu ohľadom efektívnosti  implementovaných opatrení a jej vplyvu na cieľové 
druhy a typy prostredí. Predbežné hodnotenie cieľových vlastností biodiverzity potenciálne 
ovplyvnené projektovými činnosťami sa vykonalo pri zvážení cieľov ochrany lokalít Natura 2000 
prekrývajúcich sa s projektovými príslušnými lokalitami a ich potenciálnej zraniteľnosti ako aj 
potenciálnej pozitívnej reakcie týchto vlastností na plánované projektové činnosti. Na základe 
tohto hodnotenia sme si zvolili predbežné cieľové skupiny vlastností biodiverzity indikátorov, 
ktoré sa budú monitorovať v rámci projektových príslušných lokalít pre zhodnotenie vplyvu 
projektových činností. Ako sme navrhli v úzkej spolupráci s odborníkmi Štátnej ochrany prírody, 
očakávame pozitívne účinky projektových činností na cieľovú biodiverzitu. Avšak v opačnom 
prípade monitorovanie poskytne základ pre adaptáciu opatrení použitých v rámci príslušnej 
projektovej činnosti. 

Okrem toho je zavedené monitorovanie biodiverzity na národnej úrovni, čo poskytuje údaje o 
biodiverzite na národnej úrovni, trendy a prehľad celkových hlavných tlakov a hrozieb, teda dozor, 
na ktorom bude založené oznamovanie smernice o prostrediach čl. 17. Údaje z tohto 
monitorovania sa dajú použiť ako základná hodnota a / alebo referenčná hodnota. 

Prostredníctvom tejto projektovej činnosti očakávame, že sa budú zhromažďovať údaje pre 
poskytnutie správy o nasledujúcich kľúčových indikátorov na úrovni projektu: 
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Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Projektová činnosť sa implementuje prostredníctvom trvania projektu a vykoná sa v 3 krokoch: 

1. Koncový výber indikátorov a nastavenie návrhu monitorovania - najskôr určíme sústavu 
cieľových indikátorov, aby sme umožnili hodnotenie vplyvu zvolených konkrétnych 
projektových činností na cieľovú biodiverzitu, teda zvolia sa cieľové druhy (skupiny) a 
prostredia, ktoré sa budú monitorovať. Metódy merania indikátorov budú vypracované a 
popísané na základe špecifík projektových príslušných lokalít a cieľových ekosystémov, 
druhov a prostredí. Úvodná hodnota indikátorov sa zadefinuje spolu s očakávanou 
hodnotou na konci projektu a 5 rokov po jeho dokončení. Dlhší interval opakovania 
monitorovania po skončení projektu sa navrhuje v dôsledku potenciálne dlhšej reakcie 
niektorých cieľových prostredí, ako sú lesy pre zmeny vyvolané navrhovanými 
projektovými zásahmi. Každý čiastočný indikátor biodiverzity a nameraný parameter bude 
spojený s uvedenými kľúčovými projektovými indikátormi. Získajú sa prispenia k 
indikátorom výkonu projektu (KPI). 

2. Zber údajov - oblastné monitorovanie a merania sa vykonajú pre zber údajov pred, počas 
a po implementácii konkrétnych projektových ochranných činností. Údaje získané pre 
každú z týchto fáz sa budú zbierať samostatne, avšak s pomocou konzistentného prístupu 
a metodológie. 

3. Hodnotenie - Vplyv konkrétnych projektových činností na vlastnosti biodiverzity - zvolené 
cieľové druhy a typy prostredí sa dôkladne zhodnotia vo vzťahu k nameraným hodnotám 
indikátorov a parametrov. Štatistické metódy sa použijú vtedy, ak to bude vhodné, 
napríklad na otestovanie korelácie medzi prítomnosťou druhov indikátorov 
(nadbytočnosť, hustota...) a premennými prostredia stanovenými použitým riadením. 
Hodnotenie monitorovaných parametrov na základe Kľúčových indikátorov výkonu 
projektu (KPI) sa vykoná a vypracuje spolu so správami o projekte. 

Monitorovanie v rámci činnosti D.1 bude zahŕňať nasledujúce body: 

Rašeliniská 

- Opatrenia riadenia: kosenie, mulčovanie, rezanie krov a stromov, potenciálna aplikácia 
herbicídov pre zníženie výhonkov rastlín Monitorovacie snímky sa zadefinujú vo 
zvolených oblastiach, kde sa bude vplyv rôznych opatrení riadenia monitorovať, aby sa 
získali porovnateľné údaje. Časť monitorovania bude zameraná na testovanie 
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• Prostredia - oblasti smerujúce k zlepšeniu alebo obnove v priaznivom stave ochrany 
• Divoké druhy - počet ohrozených druhov v zlepšenom alebo zabezpečenom stave 

Správy o postupnom plnení KPI pomôžu beneficientom projektu hodnotiť progres 

na základe výsledkov implementovaných opatrení. 

Očakávaný benefit Projektov pre implementáciu prioritného akčného rámca financovania 
E.1.4. Zvyšné medzery v znalostiach a výskume: 

• Výskum vhodnosti a efektívnosti implementovaných realizovaných opatrení riadenia. 
E.3.1 Opatrenia a programy zamerané na druhy nezahrnuté v opatreniach prostredí: 

• Zlepšenie kvality a oblasti vhodných prostredí na lokalitách s výskytom Tetrao urogallus 
prostredníctvom implementácie aktívnych opatrení riadenia. 

• Ochrana existujúcich vhodných prostredí pre Tetrao umgallus a iné druhy - pre 
zabezpečenie ochrany existujúcich vhodných lesných prostredí v blízkosti lokalít s 
výskytom týchto druhov. 

Opatrenia uvedené v kapitole E.2.3 Vyvýšené močiare a bažiny vo všeobecnosti. 



 

 

rozdiely medzi používaním ľahkých strojov a ručným kosením. Testovanie sa vykoná 
minimálne v 3 lokalitách pri každom spracovaní. 

- Cieľové prostredia: 7140 Prechodné močiare a bažiny, 7230 Alkalické močiare, 7120 
Zhoršené vyvýšené močiare, 1340* Vnútrozemské slané lúky 

- Cieľové druhy (potenciálne): Vertigo geyeri, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, 
Drosera rotundifolia, Pinguicula alpina a Eriophorum sp. 

Thesium ebracteatum v SCI Hradné lúky 

- Opatrenia riadenia: Vplyv mulčovania, odstraňovania stromov, krov a sekundárnej 
sukcesie, kosenia 

- Cieľové druhy: Thesium ebracteatum 
- Ostatné druhy európskeho záujmu, na ktoré bude mať riadenie potenciálny vplyv: 

Eleocharis carniolica, Lycaena dispar, Maculinea teleius a Crex crex 

Tetrao urogallus v SPA Poľana a SPA Muránska planina - Stolica 

- Opatrenia riadenia: vplyv obnovy horských lúk - odstránenie krov a sekundárnej sukcesie, 
kosenia, výrubu mladších lesov, selektívneho výrubu, znižovania hustoty lesov, znižovania 
hustoty korún 

- Cieľové druhy: Tetrao urogallus 
- Ostatné druhy/prostredia s komunitným významom, na ktoré bude mať riadenie vplyv; 

Campanulla serrata a prostredie 6230* bohaté na druhy Nardus na trávnatých plochách; 
monitorovanie bude zahŕňať aj meranie zvolených charakteristík lesného prostredia. 

Vodné ekosystémy a ekosystémy vlhkých oblastí 

- Opatrenia riadenia: odstránenie zosilnenia brehov, zlepšenie pobrežnej oblasti a obnova 
meandrov, obnova hydrologického režimu vysoko sedimentovaných meandrov, obnova 
vodného režimu 

- Nasledujúce cieľové druhy sa zohľadnia pri výbere druhov na monitorovanie: 
Bezstavovce: Ophiogomphus cecilia, Unio crassus; Ryby: Aspius aspius, Cobitis taenia, 
Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, 
Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata; 
Obojživelníky: Bombina bombina, Triturus dobrogicus; Plazy: Emys orbicularis; Cicavce: 
Castor fiber, Lutra lutra; Vtáky: Alcedo atthis, Anas querquedula, Anser albifrons, Anser 
anser, Anser fabalis, Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Porzana 
porzana, Zapornia parva, Riparia riparia, Ardea purpurea, Ardea alba; Rastliny; Marsilea 
quadrifolia. 

Lesné prostredia a druhy 

- Opatrenia riadenia: vplyv výrubu mladých lesov, selektívny výrub, zníženie hustoty 
stromov, zníženie hustoty korún, odvoz starých stromov a odumretých drevín, ochrana 
Lonicera nigra, výsadba prirodzených druhov 

- Cieľové druhy: *Pseudogaurotina excellens, Cucujus cinnaberinus, Rosalia alpina, Lucanus 
cervus, Limoniscus violaceus, Rhysodes sulcatus 

- Ostatné druhy: Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Dryocopus martius, Picoides 
tridactylus, Strix uralensis, Bonasa bonasia, Phoenicurus phoenicurus, Dendrocopos 
leucotos, Ficedula parva, Ciconia nigra, Microchiroptera 

Nelesné prostredia a agro-lesné systémy 

- Opatrenia riadenia: vytvorenie lúk s drevinami / spásaných lesných trávnatých plôch s 
dubmi, odstraňovanie krov a stromov, mulčovanie, kosenie, výsadba ovocných stromov a 
samostatných stromov / skupín stromov 

- Cieľové prostredia a druhy: Maculinea teleius, Maculinea nausithous, Bombina bombina, 
Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Milvus milvus, Lanius minor, Saxicola 
torquatus; 6430 Hydrofilné okrajové komunity vysokých rastlín, 6440 Aluviálne lúky 
riečnych dolín Cnidion venosi, 6510 Nížinné trávnaté 
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lúky. 

- Ostatné prostredia / druhy: 5130 Juniperus communis formácie na vresoviskách alebo 
vápenatých trávnatých plochách, Lycaena dispar, Maculinea teleius, Maculinea arion, 
Parnassius apollo, Coturnix coturnix, Crex crex, Anthus trivialis, Pulsatilla pratensis ssp. 
hungarica, Iris aphylla ssp. hungarica 

Obmedzenia a predpoklady: 

• Možné obmedzenie: Cieľové hodnoty nastavené pre indikátory budú príliš ambiciózne a 
nedajú sa splniť. 
Riadenie rizík: Indikátory sa skontrolujú v priebehu implementácie projektu podľa 
aktuálnych znalostí. 

• Možné obmedzenie: Prekrývanie monitorovacích oblastí s trvale monitorovanými 
lokalitami (TML) z činnosti C.2 
Riadenie rizík: Činnosť D.1 sa implementuje v rôznych monitorovacích oblastiach v 
porovnaní s oblasťami v rámci časti C.2 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

• Monitorovacie indikátory projektu sú zadefinované. 
• Metodológia pre monitorovanie a hodnotenie vplyvu konkrétnych projektových činností 

na vlastnosti biodiverzity je vypracovaná. 
• 4 Monitorovacie správy a tabuľka s indikátormi na úrovni projektu (KPI) dokončené 

Odhad nákladov: 

Priame náklady na personál (ŠOPSR) 

1. fáza 

Manažér pracoviska/odborník na plánovanie riadenia: 103 EUR * 10 dní = 1 030 EUR Táto sadzba 
zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v priebehu 
celého Projektu. 

2. fáza: 4 120 EUR 

Priame náklady na personál (PriF UK) 

1. fáza 

Monitorovanie odborníkov: 123 EUR * 50 dní = 6 150 EUR Táto sadzba zodpovedá sadzbám v 
podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 2. fáza: 
250 000 EUR 3. fáza: 6 000 EUR 

Trvalo udržateľný tovar: Náklady na zariadenie (PriFUK) 

2. fáza: 6 000 EUR 

Ostatné náklady (PriFUK) 

2. fáza: 25 000 EUR 

Spotrebný materiál (NLC) 

1. fáza: 5 500 EUR - Zariadenie na prácu v poli: vysoká obuv, technické nástroje, materiál na 
označenie monitorovacích snímok (drôt, kamerové pasce, paličky, atď.) 
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Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Metodológia pre monitorovanie vplyvu konkrétnych 
projektových činností na biodiverzitu 

D.1 05/2021 

1. správa o konkrétnom vplyve projektovej činnosti na 
biodiverzitu - úvodný stav pred implementáciou 
konkrétnych projektových činností v príslušných lokalitách 

D.1 12/2022 

2. správa o konkrétnom vplyve projektovej činnosti na 
biodiverzitu - úvodný stav počas implementácie 
konkrétnych projektových činností v príslušných lokalitách 

D.1 12/2027 

3. správa o konkrétnom vplyve projektovej činnosti na 
biodiverzitu - úvodný stav po implementácii konkrétnych 
projektových činností v príslušných lokalitách 

D.1 03/2031 

4. správa o konkrétnom vplyve projektovej činnosti na 
biodiverzitu - stav 5 rokov po implementácii konkrétnych 
projektových činností v príslušných lokalitách 

D.1 03/2036 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný termín 

Metodológia pre monitorovanie vplyvu konkrétnych 
projektových činností na biodiverzitu je dokončená 

D.1 05/2021 

Ustanovenie monitorovania - získavanie úvodných 
hodnôt projektových indikátorov pre príslušné druhy a 
prostredia - stav pred implementáciou konkrétnej 
projektovej činnosti v príslušných lokalitách je 
dokončený 

D.1 12/2022 

Strednodobá revízia - monitorovanie zvolených druhov 
a prostredí počas implementácie špecifických opatrení 
riadenia na príslušných lokalitách je dokončené 

D.1 12/2027 

Koncová revízia - monitorovanie zvolených druhov a 
prostredí po implementácii špecifických opatrení 
riadenia na príslušných lokalitách je dokončené 

D.1 03/2031 

Strana 195 z 288 



 

 

ČINNOSŤ D.2: Monitorovanie socio-ekonomických vplyvov Projektu a 
služieb ekosystému 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: WWF 
Úloha: Osoba zodpovedná za koordináciu a za realizáciu analýzy socio-ekonomického vplyvu a 
monitorovanie zvyšovania povedomia, za hodnotenie vplyvu projektu na funkcie ekosystému a 
služby ekosystému v pilotných lokalitách a vypracovanie analýzy nákladov a benefitov zvolených 
opatrení riadenia v hlavných lokalitách. 

Kompetencie: WWF poskytuje znalosti v oblasti socio-ekonomických aspektov spojených s ochranou 
prírody, najmä v strategických a politických dokumentoch. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
FNS CU 
Úloha: PriFUK poskytne všetky potrebné údaje a bude pomáhať pri zbere údajov a analýze socio-
ekonomických aspektov vo vzťahu k ochrane prírody. 

Kompetencie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského je hlavnou a vynikajúcou 
výskumnou a vzdelávacou inštitúciou. Neoddeliteľnou súčasťou multidisciplinárneho projektového 
tímu sú zamestnanci Oddelenia ekológie zapojení do projektu, ktorí majú skúsenosti s ochranou 
biológie, monitorovaním a prieskumom biodiverzity a iných ekologických entít, ekológiou krajiny, 
riadením chránených oblastí, geobotanikou, fytokoenológiou, environmentálnou geochémiou, 
kvalitou vody a inými environmentálnymi subjektmi, sladkovodnou ekológiou a vplyvom 
antropických aktivít a environmentálnych faktorov na vodné organizmy. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Analýza aktuálneho stavu v príslušnej oblasti 
Lokality Natura 2000 sú známe tým, že hrajú kľúčovú úlohu pri ochrane biodiverzity v Európe, sú 
však menej známe svojim poskytovaním širokého rozsahu služieb ekosystému a iných benefitov 
pre spoločnosť. Socio-ekonomické benefity sú stále slabo pochopené a spoločnosť im do značnej 
miery nerozumie. Hodnotenie benefitov Natura 2000 by pomohlo vyvážiť celkový pohľad, keďže 
sieť má len ekonomické obmedzenia a namiesto toho sa ukazuje, že vhodne riadená sieť Natura 
2000 z dlhodobého hľadiska vracia náklady spojené s jej údržbou. 

Popis problému, ktorý je potrebné vyriešiť prostredníctvom projektu a jeho činností Na Slovensku 

je nedostatok praktických skúseností s hodnotením socio-ekonomických benefitov lokalít Natura 

2000 a hodnotením služieb ekosystému v konkrétnych lokalitách. Praktický príklad z pilotných 

projektových lokalít bude slúžiť ako inšpirácia a prípadové štúdie pre ostatných. 

Očakávame, že náš projekt bude mať pozitívny vplyv na lokálne ekonomiky, najmä z dlhodobej 

perspektívy. Lesníctvo a poľnohospodárstvo je veľmi dôležitým zdrojom príjmu vo vidieckych 

komunitách. Efektivita opatrení riadenia realizovaných v projektových lokalitách (Činnosť C.5) sa 

dôkladne zhodnotí, aj v zmysle ich ekonomickej realizovateľnosti. Rôznorodé flexibilné lesy, 

správne riadené lúky, zlepšenie hydrologického režimu tokov a vlhkých oblastí a vytváranie 

nových produktívnych oblastí (lesa s trávnatými plochami) môžu poskytovať súvislé výhody pre 

lokálne komunity a môžu zaistiť trvalý tok kritických služieb ekosystému poskytovaný prostrediami 

Natura 2000. Miera zvyšovania povedomia o druhoch Natura 2000 a prostrediach ako aj chápanie 

služieb ekosystému medzi širokou verejnosťou a špecifickými cieľovými skupinami ako sú miestni 

ľudia, študenti, turisti, atď. budú prispievať k ochrane týchto lokalít v budúcnosti (Činnosť E.1). 

Implementácia činnosti monitorovania D.2 môže pomôcť pochopiť, zhodnotiť a komunikovať 

socioekonomický benefit a hodnotu lokality Natura 2000 nielen pre miestnych ľudí a 
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príslušných účastníkov, ale aj širokú verejnosť, ako aj ekonomické a finančné sektory. 

Preukázanie socioekonomického vplyvu Natura 2000 môže podporiť lepšie regionálne a lokálne 

prijatie siete podporou viac integrovaného a multifunkčného využívania pôdy. Implementácia 

tejto činnosti bude slúžiť ako prípadová štúdia pre odbornú komunitu a možno aj pre budúci 

prirodzený systém účtovania. 

Ďalší dôvod monitorovania a hodnotenia socio-ekonomických benefitov vyplýva z tej skutočnosti, 

že riadenie siete Natura 2000 si vyžaduje značné financovanie na implementáciu a monitorovanie 

opatrení riadenia; ďalej to prináša mnohé obmedzenia užívateľom pozemkov vo forme 

požiadaviek na zmenu riadenia lesa/poľnohospodárskej pôdy lokalít Natura 2000. Miestne 

komunity a verejnosť tieto vplyvy jasne vnímajú ako náklady, ktoré musí niesť užívateľ. Na druhej 

strane socio-ekonomické benefity Natura 2000 sú nejasné a menej hmatateľné pre príslušných 

účastníkov. V tomto zmysle je rovnako dôležité porovnať náklady so sociálnymi výhodami Natura 

2000. Činnosť D.2 vytvorí základ potrebný pre konzistentnú analýzu benefitov a nákladov na rôzne 

politiky a investície. 

Táto aktivita takisto pomôže beneficientom projektu čiastočne zhodnotiť efektívnosť 

realizovaných aktivít a aplikovaných opatrení. Indikátory poskytnú informácie o tom ako sa 

implementujú konkrétne projektové činnosti počas rôznych fáz projektu. Poskytne dôležité 

informácie pre projektové riadenie o výhodách a nevýhodách niektorých činností. Ak budeme mať 

takýto typ informácií počas rôznych fáz implementácie projektu, pomôže nám to navrhnúť 

potrebné vylepšenia. 

Podrobné správy o počte ľudí zasiahnutých týmto projektom a jeho aktivitami sú nevyhnutné na 

monitorovanie toho, či sa očakávané výsledky a aktivity dosiahli. Kritické revízie nám umožnia 

nastaviť aktivity tam, kde je to potrebné, aby sa zvýšil celkový výkon projektu. 

Synergia medzi projektovými činnosťami C.7 a D.2 navrhovaného projektu LIFE IP je zabezpečená 

podriadenou činnosťou C.7.3 Hodnotenie podrobných služieb ekosystému vo zvolených lokalitách 

siete Natura 2000 - prípadové štúdie pre projektové oblasti. Táto podriadená činnosť poskytne aj 

základné informácie pre monitorovanie vplyvu konkrétnych projektových činností na služby 

ekosystému v projektových ukážkových lokalitách. Hodnotenie tak identifikuje príslušné služby 

ekosystému poskytované v rámci Natura 2000 v projektových ukážkových lokalitách a poskytne 

smernice pre pravidelné monitorovanie a hodnotenie socio-ekonomických benefitov službami 

ekosystému. 

Činnosť D.2, aj keď je implementovaná rôznymi beneficietmi projektu, bude plne stavať na 

výsledkoch činnosti C.7, najmä podriadenej činnosti C.7.3. Činnosť D.2 sa však nebude zameriavať 

na celkové hodnotenie služieb ekosystému poskytovaných v rámci lokalít Natura 2000 vo 

zvolených projektových ukážkových oblastiach (ako je C.7.3), ale na špecifické zlepšenie služieb 

ekosystému poskytovaných sieťou Natura 2000 v dôsledku opatrení ochrany implementovaných v 

rámci činnosti C.5. Metódy a nástroje vyvinuté a používané v rámci činnosti D.2 budú stavať na a 

vyvíjať výsledky činnosti C.7 so špecifickým zameraním na konkrétne opatrenia ochrany v 

projektových lokalitách. 

Očakávané prispenie Projektu k implementácii PAF: 
Táto činnosť bude prispievať k nasledujúcim prioritám PAF: 

E.1.3 Monitorovanie a oznamovanie 

• Monitorovanie zamerané na kvalitu poskytovaných regulačných, výrobných a kultúrnych služieb 
ekosystému. 

E.1.4 Zvyšné medzery v znalostiach a potreby výskumu 

• Výskum realizovateľnosti a efektívnosti realizovaných opatrení riadenia 
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• Výskum v oblasti služieb ekosystému chránených oblastí a hodnotenie prírodných hodnôt. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Cieľom hodnotenia socio-ekonomického vplyvu projektu pri meraní benefitov projektových aktivít 
pre spoločnosť a na to ako ovplyvňuje miestne komunity, miestnu ekonomiku, špecifických 
účastníkov a aj spoločnosť ako celok. Hodnotenie socio-ekonomického vplyvu projektu je preto 
významnou a povinnou súčasťou implementácie projektu. Povinné socio-ekonomické indikátory 
na úrovni projektu LIFE budú zadefinované, získajú sa a dáta sa vložia do databázy dynamických 
indikátorov (databáza KPI) počas prvej fázy projektu, na konci projektu a 5 rokov  po 
implementácii projektu. Prostredníctvom tejto projektovej činnosti očakávame, že sa budú 
zhromažďovať údaje pre poskytnutie správy o nasledujúcich kľúčových indikátoroch na úrovni 
projektu: 

• Lesníctvo - zvýšenie v oblasti v rámci trvalo udržateľného rozvoja lesa 
• Poľnohospodárstvo - oblasti poľnohospodárskej pôdy v rámci trvalo udržateľného riadenia 
• Replikácia / Transfer - Počet replikácie / Prípady transferu 
• 

Dá sa zamerať aj na prispenie k socio-ekonomickým indikátorom, napríklad zamestnanosti, ale 

koncový výber socio-ekonomických indikátorov sa zadefinuje počas 1. fázy činnosti projektu 

Monitorovanie sa bude vykonávať na 2 úrovniach: 

1. Úroveň projektu: Analýza socio-ekonomického vplyvu projektu a monitorovanie 

zvyšovania povedomia. Socio-ekonomický vplyv projektu na spoločnosť, účastníkov 

zapojených priamo aj nepriamo do projektu a miestne komunity v projektových 

ukážkových lokalitách - hlavným cieľom je monitorovať, ako tento projekt ovplyvňuje 

životy miestnych komunít, aké sú účinky na ľudské pohodlie, aký ekonomický prínos bude 

projekt generovať v pilotných lokalitách, aký ekonomický prínos bude mať pre cieľové 

skupiny (napríklad miestnych farmárov a lesníkov), koľko nových pracovných miest sa 

vytvorí (napríklad zamestnanci nových riadiacich centier). Takisto sa bude monitorovať 

ako budú riadiace centrá v pilotných lokalitách prispievať k vytvoreniu trvalo udržateľných 

sociálnych a ekonomických výsledkov projektu. Táto činnosť bude zahŕňať aj 

monitorovanie dosiahnutého počtu ľudí zapojených do projektu, zmenu znalostí 

odborníkov ako aj monitorovanie zmeny povedomia o sieti Natura 2000 a službách 

ekosystému medzi verejnosťou, cieľovými skupinami, atď. WWF SK bude zodpovedný za 

koordináciu tejto časti činnosti. 

2. Úroveň pilotnej lokality: Hodnotenie vplyvu projektov na funkcie ekosystému a služby 

ekosystému v pilotných lokalitách, vrátane hodnotenia socio-ekonomického vplyvu 

zvolených opatrení riadenia v pilotných lokalitách. Hlavným cieľom je zmerať socio-

ekonomický vplyv aktivít riadenia realizovaných v pilotných lokalitách (činnosť C.5) na 

funkcie ekosystému. Analýza nákladov a benefitov sa vyráta pri riadení rašelinísk, 

zvolených agrolesníckych schémach (obnova lesov s pastvinami, údržba a pestovanie 

ovocných stromov, obnova drevených pastvín, s pomocou konskej sily v lesníctve, atď.) 

ako aj pri integrovanom riadení krajiny. Zhodnotia sa rôzne prístupy riadenia, či môžu byť 

cenovo efektívne, a teda atraktívne pre farmárov/lesníkov z ekonomického hľadiska a ak 

nie, aké podmienky sa musia zmeniť. Pripraví sa analýza nákladov a benefitov 

aplikovaných opatrení a stav služieb ekosystému Natura 2000 v každej pilotnej lokalite 

pred a po implementácii konkrétnych činností ochrany (činnosť C.5). Výsledky analýzy 

budú dôležité 
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informácie pre replikáciu a presun znalostí (činnosť E.3), čím sa umožní 

replikácia skúseností z projektových príslušných lokalít v rámci hraníc krajiny. 

WWF SK bude zodpovedať za koordináciu tejto časti činnosti a PriFUK 

bude podporovať jeho prácu so zberom údajov a hodnotením. 

Monitorovanie na oboch týchto úrovniach sa bude vykonávať podľa nasledujúcich krokov: 

1. fáza 

Príprava metodológie - WWF SK vypracuje smernice s indikátormi a dotazníkmi o tom ako 
monitorovať socio-ekonomický vplyv projektu, ako monitorovať socio-ekonomický vplyv opatrení 
riadenia v pilotných lokalitách a ako monitorovať ľudí zasiahnutých projektovými činnosťami. 
WWF poskytne tieto smernice všetkým partnerom. Použije sa aj základné hodnotenie služieb 
ekosystému v projektových ukážkových lokalitách ako aj smernice na monitorovanie socio-
ekonomických benefitov pripravených v rámci podriadenej činnosti C.7.3. Nasledujúce predbežné 
kroky sa musia vykonať, aby sa pripravila najvhodnejšia metodológia: 

• Pracovná skupiny: Bude vytvorená odborná pracovná skupina pre prípravu 
metodológie. Zástupcovia projektových partnerov a odborníci z príslušných inštitúcií 
budú pozvaní, aby sa zúčastnili prípravy metodológie. 

• Výber kľúčových socio-ekonomických indikátorov na hodnotenie každej projektovej 
aktivity a opatrení riadenia v pilotných lokalitách. Indikátory sú v centre 
monitorovacích systémov, keďže umožňujú meranie dosahovania výstupov 
(strednodobé účinky, zmena správania, zvýšené pohodlie, atď.). Relevantné kľúčové 
socio-ekonomické indikátory sa zvolia pri každej projektovej činnosti, ako aj pri 
všetkých opatreniach riadenia aplikovaných v ukážkových lokalitách a zadefinuje sa 
potenciál socio-ekonomického vplyvu. Všetky aktivity, ktoré zahŕňajú ľudí (buď ako 
účastníkov workshopov alebo ako online účastníkov platforiem), budú podrobené 
monitorovaniu. Všetky aktivity (workshopy, atď.) sa budú vykonávať so štandardnými 
formulármi spätnej väzby, ktoré kontrolujú účasť, plánované verzus reálne dosiahnuté 
zmeny. Zdokumentuje sa aj pokrytie aktivít pre odhad počtu ľudí dosiahnutých 
prostredníctvom novinových článkov a iných médií. Povinné indikátory uvedené v 
dokumente „Kľúčové indikátory na úrovni projektu LIFE 2019“ budú na zozname 
indikátorov. 

• Definícia a popis kľúčových indikátorov. Každý indikátor bude podrobne popísaný. 
Bude zadefinovaný zoznam atribútov pre každý indikátor, napríklad meranie, mierka, 
spôsob získavania údajov, dostupnosť a prístup k údajom, frekvencia zbierania údajov, 
cena. Niektoré údaje by už mohli existovať (štatistika, publikácie, správy, atď.), 
niektoré sa budú musieť získať (s pomocou dotazníka, rozhovoru, atď.). Pripravia sa 
karty indikátorov a vytvorí sa databáza indikátorov. 

• Cieľová skupina sa zadefinuje pri každom type monitorovania (napríklad farmári, 
lesníci, ochranári prírody, učitelia, atď.). Navrhnú sa vhodné spôsoby získavania údajov 
z každej cieľovej skupiny (použije sa dotazník, rozhovory alebo iné spôsoby). Táto 
aktivita bude spojená s výstupmi činnosti A.3 Príprava stratégie pre zapojenie 
účastníkov a komunikáciu so špeciálnym zameraním na používateľov. Pripraví sa aj 
zoznam inštitúcií, ktorý môže poskytovať potrebné údaje (napríklad štatistické údaje, 
ekonomické údaje). 

• Metodológia zberu údajov zadefinuje, ktorá metóda sa použije na zber údajov 
spojený s jednotlivými indikátormi a každou cieľovou skupinou. Pri príslušných 
indikátoroch sa pripravia dotazníky a štruktúrované rozhovory pre obe fázy 
monitorovania (pred aj po implementácii činnosti). 

• Kto bude zbierať údaje a kedy - to bude zadefinované pri každom indikátore. Objasní 
sa, ktoré indikátory sa získajú od projektových partnerov a ktoré sa získajú od 
externých poskytovateľov (napríklad verejným prieskumom v pilotných lokalitách, 
verejným prieskumom vo všeobecnosti...). 
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Takisto sa objasní, kedy a ako často sa musia niektoré indikátory získavať (napríklad na 
začiatku a na konci projektu, na začiatku a na konci aktivity alebo po realizácii 
konkrétnych činností - semináre, workshopy, atď.). Partneri zodpovední za 
implementáciu aktivít budú identifikovať osobu zodpovednú za pravidelné príspevky 
do databázy indikátorov. 

2. - 3. fáza 

Získavanie údajov a monitorovanie socio-ekonomického vplyvu - všetky potrebné údaje pre 
hodnotenie vplyvu projektu na funkcie ekosystému a služby ekosystému v pilotných lokalitách sa 
budú zbierať a hodnotiť. Vykoná sa aj samotné monitorovanie - údaje sa získajú a zhodnotia. Bude 
pozostávať z 2 fáz: 

i) Analýza aktuálnej situácie (ex-ante monitorovanie). Monitorovanie bude zbierať 
„základné“ 
komparatívne údaje. Časovanie bude závisieť od typu aktivity. V niektorých prípadoch sa 
bude musieť vykonať prvé monitorovanie v prvej tretine projektového obdobia, aby sa 
získali komparatívne údaje (napríklad zvyšovanie verejného povedomia v rámci činnosti 
E.1). V iných prípadoch sa to dá vykonať na začiatku konkrétnej činnosti, ktorá sa dá 
organizovať v rôznych projektových obdobiach (napríklad workshopy realizované v rámci 
činnosti E.2 alebo vzdelávacie aktivity realizované v rámci činnosti E.4). 

ii) Analýza koncového stavu (monitorovanie ex-post). V závislosti od aktivít sa toto 
monitorovanie vykoná po implementácii relevantných aktivít a aj v poslednom období 
projektu. Kľúčové indikátory projektu LIFE sa budú monitorovať aj 3 roky po 
implementácii projektu, keďže je to povinnosťou projektu. 

Partnerov požiadame, aby zadali všetky údaje z monitorovania do online databázy indikátora. Táto 

databáza sa bude kontinuálne monitorovať a vytvorí sa krížové prepojenie s podrobným 

plánovaním činností. Predbežné výsledky pomôžu identifikovať medzery, ktoré sa môžu vyplniť 

počas implementácie projektu 

3. fáza 

Vypracovanie správ a výstupov 
Koncovú správu o socio-ekonomickom vplyve projektu a služieb ekosystému pripraví WWF SK. 
Najvýznamnejšie výsledky ako aj socio-ekonomický benefit siete Natura 2000 sa budú 
komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami prostredníctvom vhodných a atraktívnych 
prostriedkov (napríklad infografické, prípadové štúdie, plagáty, články, atď.). Tieto výstupy sa 
pripravia v úzkej spolupráci s činnosťou E.1 a zároveň sa budú podporovať v rámci činnosti E.1. 
Vypracujú sa najlepšie prípadové štúdie a budú pomáhať presúvať znalosti a skúsenosti do iných 
regiónov alebo príslušným účastníkom (v rámci činnosti E.3). Odporúčania na úrovni politiky sa 
navrhnú na ovplyvnenie existujúcich politík a stratégií. Kľúčové socio-ekonomické indikátory na 
úrovni projektu LIFE sa budú oznamovať a údaje sa vložia do databázy dynamických indikátorov 
(databáza KPI). 

Monitorovanie úspechu replikácie a prenosu projektových riešení sa vykoná v 3. (replikačnej) fáze 

projektu najmä analýzou oficiálnych správ ročných plánov príslušných štátnych organizácií. Tieto 

plány hlavných činností pokrývajú všetky činnosti príslušnej organizácie pre daný kalendárny rok. 

MŽP schvaľuje ročné plány pre Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky ako aj SVP (príslušní 

beneficienti projektu), ako aj pre Slovenskú environmentálnu agentúru, ktorá je jedným z 

účastníkov projektu. To znamená, že prostredníctvom tohto procesu môže MŽP zaistiť replikáciu a 

presun výsledkov projektu v rámci verejného sektora. 

V prípade štátnych organizácií, ktoré patria pod iné ministerstvá, sú ich ročné plány hlavných 

aktivít takisto verejne prístupné na webovej stránke každej organizácie, takže sa dajú podobne 

monitorovať a analyzovať. Aby sme mohli zhodnotiť projektové riešenia v iných sektoroch, 
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najmä súkromných, informácie môžeme zhromažďovať prostredníctvom ex-post monitorovania 

plánovaného na hodnotenie socio-ekonomického vplyvu projektu. 

Monitorovanie úspechu replikácie a prenosu v súkromnom a mimovládnom sektore sa bude 

organizovať s pomocou dotazníkov a/alebo štruktúrovaných rozhovorov s príslušnými účastníkmi. 

Tie budú zahŕňať organizácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu prírody, vzdelávanie, turizmus, 

regionálny rozvoj, atď. a sú aktívne v pilotných lokalitách, ako aj tie, ktoré fungujú na národnej 

úrovni a Natura 2000 je jedným z ich predmetov záujmu. WWF aj PriFUK plánujú zhromažďovať 

informácie, zatiaľ čo WWF bude zodpovedať za koordináciu činnosti a syntézu informácií. 

Obmedzenia a predpoklady: 

Táto činnosť si vyžaduje neustálu prítomnosť a údržbu systému monitorovania. WWF povedie 
činnosť a partneri budú prispievať údajmi. 

• Nízky počet respondentov v prípade verejného výskumu - Riadenie rizík: Profesionálna 
agentúra s dobrými skúsenosťami a dlhou históriou v oblasti verejného prieskumu sa 
zapojí do monitorovania celkového verejného povedomia. 

• Monitorovanie viacerých činností sa nevykoná včas - Riadenie rizík: Všetky relevantné 

dotazníky, štruktúrované rozhovory, atď. sa pripravia na začiatku projektu. Projektoví 

partneri zodpovední za implementáciu činností sa zúčastnia výberu indikátorov a budú 

povinní používať nástroje monitorovania navrhované metodológiou v rámci D.2 a 

pravidelne plniť databázu indikátorov. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

• Zmeria sa socio-ekonomický vplyv projektu. 
• Vypracuje sa analýza nákladov a benefitov opatrení riadenia vykonávaných v pilotných 

lokalitách. 
• Projektové kľúčové indikátory, vrátane kľúčových indikátorov na úrovni projektu LIFE, sa 

budú získavať a hodnotiť. 
• Získajú sa podrobné počty ľudí dosiahnuté v rámci projektu. 

Odhad nákladov: 

Priame náklady na personál (PriFUK) 

1. fáza: Monitorovanie odborníkov: 123 EUR * 10 dní = 1 230 EUR Táto sadzba zodpovedá 
sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého 
Projektu. 

2. fáza: 3 000 EUR 30. 
fáza: 1 300 EUR 

Priame náklady na personál (WWF SK) 

2. fáza: 57 360 EUR 3. 
fáza: 31 100 EUR 

Spotrebný materiál (WWF SK) 

2. fáza: 3 500 EUR Iné 
náklady (WWF SK) 

2. fáza: 5 000 EUR 3. 
fáza: 4 000 EUR 

Náklady na externú asistenciu (WWF SK) 

1. fáza: 20 000 EUR  

2. fáza: 130 000 EUR 
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3. fáza: 20 000 EUR 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Smernica s indikátormi a dotazníkmi o tom ako 
monitorovať socio-ekonomický vplyv projektu a ľudí 
dosiahnutý projektovými aktivitami 

D.2 11/2021 

Je vypracovaná metodológia pre hodnotenie služieb 
ekosystému v pilotných lokalitách 

D.2 12/2025 

Koncová správa o socio-ekonomickom vplyve projektu na 
miestnu ekonomiku a populáciu 

D.2 10/2030 

Koncová správa o vplyve činností riadenia na služby 
ekosystému v projektových lokalitách 

D.2 10/2030 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód 
príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

Zvolený externý poskytovateľ pre verejný prieskum D.2 04/2022 
Vyplnené databázy KPI D.2 12/2021 

12/2030 
12/2036 

 



 

 

ČINNOSŤ D.3: Monitorovanie implementácie PAF 

Beneficient zodpovedný za implementáciu: MŽP 
Úloha: Celková koordinácia činností; získavanie údajov od ostatných inštitúcií a účastníkov, ktorí 
takisto implementujú projekty; príprava správ. 

Kompetencie: MŽP je zodpovedné za implementáciu prioritného akčného rámca financovania (ako 
aj ostatných strategických dokumentov, ktoré pokrývajú alebo sú tiež spojené s prioritným 
akčným rámcom financovania). Ako koordinačný beneficient a najvyšší verejný orgán v oblasti 
ochrany prírody a životného prostredia vo všeobecnosti má najlepšie príležitosti koordinovať túto 
aktivitu a získavať údaje zo všetkých relevantných organizácií rezortu. MŽP je takisto úzko spojené 
s prácou MP, a preto je najvhodnejším partnerom, ktorý môže získať príslušné údaje z 
poľnohospodárskeho sektora. 

Zodpovednosti v prípade viacerých beneficientov: 
ŠOPSR 
Úloha: Príprava databázy; získavanie prevádzkových údajov o implementácii prioritného akčného 
rámca financovania a aktualizácii databázy. 

Kompetencie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je hlavným riadiacim orgánom na 
ochranu a riadenie chránených lokalít. Má dlhodobé skúsenosti so zbieraním údajov a je 
zodpovedná za posielanie správ o stave druhov a prostredí v rámci Natura 2000. ŠOPSR je zároveň 
hlavným administrátorom databázy KIMS. 
Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Tento projekt je primárne zameraný na implementáciu prioritného akčného rámca financovania 
2014-2020 a na prípravu a správnu implementáciu nového prioritného akčného rámca 
financovania 2021-2027 pre Slovensko. Ciele stanovené v tomto dokumente sa budú musieť 
kontinuálne sledovať, hodnotiť a aktualizovať, aby sa poskytol pravidelný prehľad o implementácii 
prioritného akčného rámca financovania a aby sme videli, kde sú problémy a medzery, ktoré je 
potrebné vyplniť. To umožní MŽP identifikovať všetky možné nevýhody pri implementácii a 
reagovať na ne prostredníctvom opätovnej alokácie dostupných financií alebo reformulácie 
existujúcich politík. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Prioritný akčný rámec financovania obsahuje rôzne opatrenia, ktoré sú naplánované na 
implementáciu v rámci aj mimo (opatrenia pre pripojiteľnosť a zelenú/modrú infraštruktúru) siete 
Natura 2000. Všetky tieto opatrenia sa spracujú v prevádzkovej databáze, ktorú bude pravidelne 
aktualizovať personál ŠOPSR. Budú zodpovední za pravidelné nahrávanie opatrení spojených s 
implementáciou prioritného akčného rámca financovania. Opatrenia bude implementovať buď 
samotná ŠOPSR alebo v spolupráci so ŠOPSR. Okrem toho bude MŽP získavať informácie od iných 
inštitúcií a účastníkov, ktorí takisto implementujú projekty a realizujú činnosti spojené so sieťou 
Natura 2000 (napríklad Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, SEA, MVO) a tieto 
údaje sa budú zdieľať so ŠOPSR. 

Budú vypracované tri správy o implementácii prioritného akčného rámca financovania počas 
celého projektu (2024, 2027 a 2030). Tieto správy vypracuje MŽP s pomocou údajov od ŠOPSR. 
Horizont 2030 bol zvolený aj napriek tomu, že prioritný akčný rámec financovania sa plánuje len 
do roku 2027, pretože očakávame, že implementácia niektorých projektov zazmluvnených počas 
finančného obdobia 2021-2027 bude trvať dlhšie a budú prebiehať ešte aj v rokoch 2028-2030. 

Okrem indikátorov spojených s implementáciou prioritného akčného rámca financovania sa 
zvláštna pozornosť venuje aj schopnosti budovať a implementácii doplňujúcich činností. Všetky 
činnosti budovania kapacity spojené so sieťou Natura 2000 budú zaregistrované aj v databáze 
ŠOPSR a ich vplyv sa bude merať na základe počtu zapísaných účastníkov. MŽP bude pravidelne 
monitorovať implementáciu doplňujúcich fondov v úzkej spolupráci s ostatnými zodpovednými 
ministerstvami. Zaznamenajú sa výdavky aj vplyvy na sieť Natura 2000. 
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Obmedzenia a predpoklady: 

Nevhodná komunikácia a zmeny personálu: Táto činnosť je vysoko závislá od správnej 
komunikácie medzi projektovými partnermi (MŽP a ŠOPSR) a medzi MŽP a inými ministerstvami 
zodpovednými za rôzne doplňujúce fondy. Okrem toho by mohli vzniknúť isté riziká v dôsledku 
častých personálnych zmien v tímoch partnerov. Riadenie rizík: 

• Aby sme sa vyhli nedorozumeniam a nízkej úrovni spolupráce, v projektovom tíme sa 
bude podporovať nálada vzájomnej spolupráce. Tím bude mať pravidelné stretnutia a 
zodpovedný projektový manažér MŽP sa bude pravidelne stretávať s tímom ŠOPSR, aby 
sa zaistilo zodpovedné monitorovanie progresu implementácie prioritného akčného 
rámca financovania. 

• Interná databáza ŠOPSR o implementácii prioritného akčného rámca financovania sa bude 
zdieľať medzi viacerými zamestnancami ŠOPSR využívajúcimi depozitáre inštitúcie. Takto 
dokážu nahradiť každého zamestnanca, ktorý opustí inštitúciu. 

• MŽP takisto nastaví správne komunikačné kontakty buď na zodpovedných ministerstvách 
(Ministerstvo poľnohospodárstva, Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja) a medzi 
inými relevantnými partnermi (napríklad MVO). Budú pravidelne pozývaní na projektové 
činnosti (napríklad workshopy, školenia, konferencie), aby si udržiavali dobré pracovné 
vzťahy. 

Očakávané výsledky (kvantitatívne informácie, keď je to možné): 

• Databáza  vytvorená, udržiavaná a aktualizovaná v ŠOPSR pre monitorovanie 
implementácie prioritného akčného rámca financovania. 

• Sú vypracované 3 správy o progrese implementácie prioritného akčného rámca financovania 
(2024, 2027, 2030). 

Odhad nákladov: 

Priame náklady na personál (MŽP) 

2. fáza: 6 000 EUR 

Pracovné úlohy: úzke monitorovanie implementácie prioritného akčného rámca financovania, 
práca bude spojená s komunikáciou s relevantnými úradníkmi, ktorí riešia prioritný akčný rámec 
financovania (najmä v rámci MŽP a ŠOPSR). Táto sadzba zodpovedá sadzbám v podobných 
pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v priebehu celého Projektu. 

Priame náklady na personál ŠOPSR 

1. fáza: Odborný špecialista/znalec na Natura 2000: 125 EUR * 80 dní = 10 000 EUR. Táto sadzba 
zodpovedá sadzbám v podobných pozíciách na Slovensku plus očakávaný rast mzdy v priebehu 
celého Projektu. 

2. fáza: 12 500 EUR 

Čo je potrebné dodať: 

Názov položky Kód príslušnej 
činnosti 

Konečný 
termín 

1. správa o progrese pri implementácii prioritného 
akčného rámca financovania D.3 11/2024 
2. správa o progrese pri implementácii prioritného 
akčného rámca financovania 

D.3 11/2027 

3. správa o progrese pri implementácii prioritného 
akčného rámca financovania 

D.3 10/2030 
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Míľniky: 

Názov míľnika Kód príslušnej 
činnosti 

Konečný termín 

Databáza vytvorená D.3 12/2022 
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D.4 Monitorovanie a hodnotenie KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti) 

Príjemca zodpovedný za realizáciu: MŽP 
Úloha: Celková koordinácia a realizácia činností, získavanie údajov od iných inštitúcií a 
zainteresovaných strán, ktoré tiež realizujú projekty, príprava správ. Kompetencie: MŽP ako 
koordinujúci príjemca projektu zodpovedá za jeho celkovú realizáciu. Na druhej strane, ako 
najvyšší verejný orgán v oblasti ochrany prírody a životného prostredia vo všeobecnosti, má 
najlepšie príležitosti koordinovať túto činnosť a získavať údaje od všetkých príslušných 
zainteresovaných strán. 

Zodpovednosti v prípade, že je zapojených niekoľko príjemcov: 
ŠOP, WWF, NLC, DAPHNE, SVP, PriF UK 

Všetci ostatní príjemcovia prispejú k činnosti zabezpečením monitorovania a podávania správ o vybraných 
KPI v rámci činnosti F.1. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 
Monitorovanie a hodnotenie pokroku projektu prostredníctvom monitorovania KPI pomáha 
príjemcom projektu sledovať pokrok projektu a na úrovni programu poskytuje dôležitý údaj o 
dopade projektu počas jeho realizácie i po jeho reálnom ukončení (replikačný efekt). 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 
Počas prvých 9 mesiacov realizácie projektu zadá Koordinátor projektu  MŽP do webového 
nástroja LIFE KPI kľúčové ukazovatele výkonnosti projektu. V rámci plánovaného podávania správ 
bude Koordinátor projektu v spolupráci s miestnymi  koordinátormi projektu pridružených 
príjemcov a ďalšími členmi tímu (odborníkmi) podávať správy o kľúčových ukazovateľoch 
výkonnosti na úrovni projektu pomocou webového nástroja LIFE KPI. „Výpis údajov o projekte z 
webového nástroja KPI“ zahrnú do Priebežných správ a Záverečnej správy o projekte. Tieto správy 
budú obsahovať aj analýzu dosiahnutých výsledkov, resp. odchýlok, ktoré sa vyskytli/očakávajú v 
porovnaní s pôvodnými odhadmi. Projekt tiež aktualizuje KPI vo webovom nástroji LIFE KPI v 
priebežnej fáze (dohodne sa s Verejným obstarávateľom počas projektu) a na záver, tiež vo fáze 
záverečnej správy. 

5 rokov po ukončení projektu Koordinujúci príjemca zabezpečí, aby sa do webového nástroja LIFE 
KPI zahrnuli opakované správy o KPI projektu. 

Obmedzenia a predpoklady: 
Možné obmedzenie: Nejasnosti v KPI a spôsob podávania správ konkrétnych výsledkov projektu. 

Riadenie rizík: Konzultácia s tým, kto monitoruje projekt. 

Očakávané výsledky (pokiaľ je to možné, kvantitatívne informácie): 
KPI projektu nahlásené a zadané do webového nástroja LIFE KPI 

Odhad nákladov: 
Navrhovaný rozpočet na činnosť predstavuje 30 dní x 200 EUR = 6 000 EUR pre Koordinátora projektu a 50 
dní x 130 EUR = 6 500 EUR pre Technického asistenta MŽP, t. j. spolu 12 500 EUR. 

Výsledky: 

Názov výsledku Kód súvisiacej 
činnosti 

Termín 

1. priebežný výpis údajov o projekte z webového 
nástroja KPI ako súčasť strednodobej správy o 
projekte 

D.4 12/2022 
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2. priebežný výpis údajov o projekte z webového 
nástroja KPI ako súčasť záverečnej správy o projekte 

D.4 12/2027 

Záverečný výpis údajov o projekte z webového 
nástroja KPI ako súčasť záverečnej správy o 
projekte 

D.4 03/2031 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód súvisiacej 
činnosti 

Termín 

KPI projektu zadané do webového nástroja LIFE 
KPI 

D.4 09/2021 

Navrhovaný rozpočet na túto činnosť predstavuje 30 dní x 200 EUR = 6 000 EUR pre Koordinátora projektu a 50 
dní x 130 EUR = 6 500 EUR pre Technického asistenta MŽP, t. j. spolu celkom 12 500 EUR pre túto činnosť, 
naplánovaných prerozdelením z činnosti F.1. 

Strana 207 z 288 



 

 

Integrované projekty LIFE 2019 – C1d 

E. Zvyšovanie povedomia verejnosti a šírenie výsledkov 

(povinné) 

ČINNOSŤ E.1: Šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o 

vzťahoch s verejnosťou siete Natura 2000 
Príjemca zodpovedný za realizáciu: WWF 
Úloha: Celková koordinácia činnosti 

Kompetencie: WWF je skúsená mimovládna organizácia, ktorá má znalosti v oblasti zvyšovania 
povedomia, kampaní a mediálnej práce. 

Zodpovednosti v prípade, že je zapojených niekoľko príjemcov: 
MŽP 

Úloha: Vývoj a údržba webovej stránky projektov. 

Kompetencie: MŽP môže zaručiť efektívne fungovanie a údržbu webovej stránky počas a po 
ukončení projektu. Ako najvyšší orgán je tiež schopný zhromažďovať všetky príslušné informácie 
vrátane informácií o doplnkových činnostiach z iných finančných zdrojov. 

ŠOP 

Úloha: Výroba vývesných tabúľ a ich inštalácia na predvádzacích miestach (5). Kompetencie: ŠOP 
je vládna organizácia zodpovedná aj za označovanie hraníc chránených území. Vzhľad vývesných 
tabúľ navrhnutý v tejto činnosti bude taký, aby zodpovedal vzoru, ktorý už používa ŠOP pre značky 
a vývesné tabule v krajine. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Podľa prieskumu Postoje Európanov k biodiverzite (Špeciálny Eurobarometer, 481, december 
2018) sú európski občania čoraz viac znepokojení stavom prírody. Drvivá väčšina (96 %) z viac ako 
27 000 opýtaných občanov zhodne uvádzala, že nesieme zodpovednosť za ochranu prírody a že 
zdravý ekosystém je nevyhnutný pri zmierňovaní klimatických zmien a vyrovnávaním sa s jeho 
dopadmi. Podľa prieskumu sa od roku 2015 zvýšilo poznanie termínu „biodiverzita“ a pochopenie 
jeho významu. Existujú však štyri členské štáty, kde najmenej polovica všetkých respondentov 
nikdy nepočula o pojme „biodiverzita“: Poľsko (54 %), Lotyšsko (51 %), Slovensko a Cyprus (oba po 
50 %). Iba 20 % občanov Slovenska uviedlo, že o tomto pojme počuli a vedia, čo znamená. 

Povedomie o sieti Natura 2000 sa od prieskumu v roku 2015 mierne zvýšilo a v jednotlivých 
členských štátoch EÚ sa veľmi líši. Sieť Natura 2000 vo všeobecnosti poznajú iba traja z desiatich 
Európanov. 26 % slovenských respondentov hovorí, že počuli o sieti Natura 2000, ale nevedia, čo 
to je, a iba 10 % Slovákov rozumie, čo je to sieť Natura 2000, v porovnaní so 63 %, ktoré o nej 
nikdy nepočuli. 

Popis problému, ktorý sa má vyriešiť v rámci projektu a jeho činností Väčšina respondentov EÚ nie 
je ochotná akceptovať poškodenie chránenej prírody výmenou za ekonomický rozvoj. Na 
Slovensku je široká verejnosť citlivá na škody na životnom prostredí a 56 % respondentov sa 
domnieva, že takýto druh rozvoja „by mal byť zakázaný, pretože sú to naše najdôležitejšie 
prírodné oblasti“ (priemer EÚ je 45 %). Prieskum celkovo naznačuje, že ľudia na Slovensku chápu 
hodnotu prírody a sú znepokojení jej stratou, avšak veľká časť občanov Slovenska nevie o 
existencii sústavy Natura 2000. 
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Táto činnosť je navrhnutá tak, aby plne informovala o projekte a jeho výstupoch, zvyšovala 
povedomie a podporovala ciele siete Natura 2000 a jej prínosy na Slovensku. Na oslovenie 
rôznych cieľových skupín sú navrhnuté rôzne komunikačné kanály. Bude tiež zabezpečovať 
povinnú publicitu v súlade s pravidlami programu LIFE. 

Očakávaný prínos pre projekty z realizácie PAR 
Táto činnosť prispeje k nasledujúcim prioritám PAR: 

E.1.5 Opatrenia zamerané na komunikáciu a zvyšovanie povedomia o sústave Natura 2000, 
vzdelávanie a prístup pre návštevníkov: 

• Vylepšiť a objasniť informácie o sústave Natura 2000 a jej jednotlivých stránkach, ktoré sú 
zverejňované na webových stránkach MŽP a ŠOP. 

• Vypracovať, prijať a realizovať komunikačnú stratégiu súvisiacu s biodiverzitou vrátane 
sústavy Natura 2000, ktorá bude obsahovať opatrenia na zvýšenie úrovní vzdelania, účasti 
a povedomia v rôznych oblastiach. 

• Realizovať efektívne informačné kampane, podujatia a ďalšie vzdelávacie aktivity pre 
široké spektrum cieľových skupín s cieľom zvýšiť povedomie a účasť verejnosti (odbornej i 
laickej) a využívať nové technológie, ako sú aplikácie pre mobilné telefóny, QR kódy, atď. 
a atraktívnym spôsobom predstaviť aktuálne témy. 

• Modernizovať štátny zoznam chránených území, aktualizovať mapy obsahujúce 
informácie o chránených územiach, využívaní územia, vodných ekosystémoch, hrozbách a 
migrácii zvierat a sprístupniť tieto informácie. 

• Environmentálna výchova a vzdelávanie verejnosti i detí. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

1. fáza (2020 – 2022) 

WWF Slovakia na začiatku projektu pripraví spoločnú vizuálnu identitu projektu. Príručka dizajnu 
projektu sa pripraví a distribuuje všetkým partnerom projektu. Zadefinuje logo, farby projektu a 
štruktúru projektových dokumentov (napr. prezenčné listiny, listy, zápisnice zo stretnutí atď.). 
Spoločná vizuálna identita sa použije aj na súbor propagačných a iných materiálov (plagáty a 
letáky k projektu, tričká, perá, priečinky projektu atď.). Propagačné materiály budú ponúknuté 
ako darčeky zúčastneným stranám a novinárom na rôznych projektových udalostiach a 
stretnutiach. WWF Slovakia ďalej vytvorí komunikačný plán projektu pre širokú verejnosť s 
aktívnym prispením všetkých partnerov projektu. Vytvorené materiály budú sprístupnené a 
používané všetkými partnermi projektu. Na zabezpečenie efektívnej komunikácie sú plánované 
nasledujúce výsledky: 

Všeobecnú webovú stránku projektu ako kľúčový informačný kanál vypracuje MŽP do 24 
mesiacov od začiatku projektu a bude ho pravidelne aktualizovať počas celého obdobia trvania 
projektu. Webová stránka bude obsahovať popis projektu, činností, noviniek a výstupov projektu, 
ktoré tam budú priebežne zverejňované. Táto webová stránka bude prístupným a atraktívnym 
spôsobom slúžiť ako hlavný zdroj informácií o dôležitosti lokalít sústavy Natura 2000, zásadách 
ochrany prírody a ekosystémových službách  pre širokú verejnosť. Všetky materiály publikované v 
rámci projektu na použitie pre rôzne zainteresované strany budú k dispozícii na webovej stránke. 
Webová stránka bude tiež propagovať videá, fotografie a hlavné mediálne výstupy projektu. Bude 
predstavená v slovenskom jazyku. Základné informácie o projekte budú zverejnené aj v anglickom 
jazyku. Webová stránka bude udržiavaná online najmenej 5 rokov po skončení Projektu. Webová 
stránka bude prepojená s webovými stránkami všetkých partnerov projektu. 

ŠOP bude vytvárať vývesné tabule, ktoré budú nainštalované na 5 vybraných predvádzacích 
lokalitách. Atraktívne interaktívne vývesné tabule budú návštevníkov prírody informovať o 
aktivitách projektu. 
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Vývesné tabule budú vyrobené z materiálu odolného proti poveternostným vplyvom 
a budú navrhnuté tak, aby boli ľahko pochopiteľné pre širokú verejnosť. 

Informačné portfólio Natura 2000 bude pripravené ako komunikačný štartovací súbor 
informačných materiálov pre návštevníkov chránených území na Slovensku. Portfólio N2000 bude 
obsahovať informačný leták, plagát, mapu N2000, pohľadnice, tetovačky a ďalšie reklamné 
produkty, ako sú perá, tričká a bavlnené tašky. Informačné materiály budú distribuované 
prostredníctvom 10 informačných centier/centier pre návštevníkov prevádzkovaných ŠOP na 
Slovensku. Informačné portfólio sa vytvorí v národnom jazyku a bude určené na dosiahnutie a 
oslovenie širokého publika (verejnosť, turisti a návštevníci prírody). Cieľom je zvýšiť povedomie o 
sústave Natura 2000 a biodiverzite Slovenska a vysvetliť ekosystémové služby. 

Všetky činnosti sa začnú v 1. fáze a budú pokračovať v druhej fáze. 

2. a 3. fáza (2023 – 2030) 

Vytvorí sa dokumentárny film Natura 2000 s cieľom popularizovať sústavu Natura 2000, 
dôležitosť ochrany biodiverzity, predstavia sa funkcie ekosystémov a vysvetlia ekosystémové 
služby vybraným cieľovým skupinám (široká verejnosť, návštevníci prírody, užívatelia pozemkov a 
agentúry cestovného ruchu). Dokument sa bude primárne zameriavať na lokality vybrané ako 
predvádzacie miesta a táto činnosť bude spojená s činnosťami A.4 a C.5. Dokumentárny film bude 
dlhý 30 – 45 minút a bude vytvorený v kvalite, ktorá spĺňa kritériá televízneho vysielania. Okrem 
televízie bude predstavený aj na príslušných festivaloch a v informačných centrách ŠOP. Pre 
použitie na sociálnych sieťach budú vytvorené videá Natura 2000 (2 min. videá). 24 krátkych 
formátovaných videí vysvetlí dôležitosť biodiverzity, sústavy Natura 2000 a ekosystémových 
služieb. V rámci spoločnej kampane (napr. 24 videí/12 mesiacov) bude na sociálnych sieťach 
všetkých partnerov projektu zverejnená séria krátkych videí. 

Pre amatérskych fotografov a milovníkov prírody sa na sociálnych sieťach (Instagram, Facebook) 
bude organizovať Fotografická súťaž Nature . Cieľom je zvýšiť povedomie a propagovať sústavu 
Natura 2000 a bohatú biodiverzitu Slovenska obrovským zapojením verejnosti, turistov, lezcov a 
amatérskych fotografov. Výhercovia súťaže budú ocenení terénnou expedíciou/prehliadkou, napr. 
sledovanie veľkých šeliem organizované WWF. Najlepšie fotografie sa vyberú a použijú na 
vytvorenie veľkoformátovej vonkajšej mobilnej výstavy Natura 2000. Všetky úrady ŠOP SR 
vytvoria a použijú tri súbory vonkajších výstav na propagáciu sústavy Natura 2000 na špeciálnych 
podujatiach, ktoré sa organizujú pravidelne (napr. Európsky deň parkov, Deň N2000, Deň 
biodiverzity Zeme, Svetový deň mokradí). 

Pouličná kampaň Natura 2000 sa bude realizovať v 3 väčších mestách na Slovensku (Bratislava, 
Banská Bystrica, Košice) s cieľom priblížiť prírodu ľuďom bývajúcim v mestách a vysvetliť význam 
prírodných a ekosystémových služieb. Cieľom je využiť pouličné umenie na propagáciu tejto témy 
a na zapojenie mladých ľudí, umelcov a komunitných centier. Vizuály prírody propagujúce druhy 
fauny a flóry sústavy Natura 2000, prirodzené biotopy a ekosystémové služby sa navrhnú, 
komunikujú a inštalujú na otvorených verejných miestach. Aktivita sa bude realizovať v úzkej 
spolupráci s obcami. 

Mediálne aktivity všetkých projektových partnerov budú rozhodujúce pre neustálu komunikáciu s 
verejnosťou, aby sa získal ich záujem o aktivity projektu. Plánujeme pravidelne vytvárať tlačové 
správy (najmenej 10 tlačových správ počas trvania projektu) a najmenej 20 článkov v rôznych 
tlačených, online a vysielaných médiách (miestne, regionálne a národné médiá). Výstupy projektu 
sa budú propagovať aj v časopisoch, informačných vestníkoch a blogoch, ktoré budú pravidelne 
uverejňovať príjemcovia projektu. Tlačové výlety do predvádzacích lokalít bude organizovať WWF 
SK v spolupráci s ďalšími PP pre národných, regionálnych a miestnych novinárov s cieľom 
propagovať konkrétne ochranárske činnosti v 5 vybraných lokalitách (5 tlačových výletov). 
Novinári sú dôležitými vysielateľmi informácií a správ pre širokú verejnosť a sú tiež veľmi 
dôležitou cieľovou skupinou. Cieľom tejto činnosti je podporiť šírenie informácií širokému publiku 
o konkrétnej ochranárskej činnosti projektu . 
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Kanály sociálnych sietí všetkých partnerov projektu budú slúžiť ako online nástroj na 
poskytovanie aktualizácií, výsledkov, obrázkov a príbehov zhromaždených v rámci projektu. 
Informácie sa budú šíriť najmä prostredníctvom Facebooku, Instagramu a YouTube. Príspevky 
budú podporovať komunikáciu na webe a budú sa snažiť informovať a zaujať široké publikum. 
Sociálne siete sú účinný a nákladovo efektívny komunikačný kanál s dobrými výsledkami pri 
dosahovaní komunikačného vplyvu. 

Laická správa bude vytvorená počas posledného roku projektu v tlačenej a elektronickej podobe v 
slovenskom a anglickom jazyku. Správa do 10 strán bude popisovať aktivity projektu a hlavné 
úspechy v netechnickom jazyku. Tlačená verzia bude k dispozícii zainteresovaným stranám a 
verejnosti a elektronická verzia bude k dispozícii na webovej stránke projektu. 

Obmedzenia a predpoklady: 

• Možné obmedzenie: Oneskorenie pri príprave informačných materiálov. Riadenie 

rizík: Výsledky jednotlivých čiastkových činností projektu budú monitorované. Termíny 

zaručené zmluvami budú prísne kontrolované. 

• Možné obmedzenie: Oneskorenie činností v dôsledku postupu verejného obstarávania. 

Riadenie rizík: Projekt je plánovaný na 10 rokov, čo poskytuje dostatočnú časovú rezervu 

na zníženie tohto rizika. 

• Možné obmedzenie: Nízka kvalita vytvorených materiálov. 

Riadenie rizík: Kvalita materiálov bude zaručená zmluvou. 

• Možné obmedzenie: Slabá spätná väzba zo strany verejnosti. 

Riadenie rizík: Informačné materiály budú pripravené tak, aby boli vizuálne atraktívne a 

ľahko pochopiteľné. Informácie budú pravidelne zverejňované prostredníctvom 

sociálnych sietí, aby sa zvýšil záujem verejnosti. 

• Možné obmedzenie: Neochota médií publikovať články. Riadenie rizík: Pripraví sa 

komunikačná stratégia na dostatočnú komunikáciu s médiami. Zorganizujú sa tlačové 

výlety, ktoré v prípade potreby otvoria možnosť osobného riešenia akýchkoľvek 

komunikačných problémov. 

Očakávané výsledky (pokiaľ je to možné, kvantitatívne informácie): 

Činnosť významne prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti o sústave Natura 2000 na Slovensku. 
Vyvinie sa množstvo komunikačných nástrojov a produktov a bude sa realizovať národná kampaň 
Natura 2000. Komunikácia, PR a mediálne aktivity budú využívať online aj offline kanály, aby 
oslovili široké publikum. 

• Webová stránka projektu 
• Informačné portfólio N2000 (informačný leták, mapa N2000, pohľadnice, tričká, 

tašky) 
• 3 sady vonkajších výstav N2000 
• 1 dokumentárny film a 24 krátkych videí o biodiverzite, sústave Natura 2000 a 

ekosystémových službách 
• 5 tlačových výletov pre novinárov 
• 5 vývesných tabúľ vo vybraných lokalitách 

• Laická správa 
Odhad nákladov: 

Priame personálne náklady (WWF) 

1. fáza: 

Manažér pre PR a komunikáciu: 160 EUR * 190 dní = 30 400 EUR 
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Pracovník pre komunikáciu: 125 EUR * 65 dní = 8 125 EUR 

Sadzba zodpovedá sadzbe podobných odborníkov plus očakávaný rast platov počas trvania 
projektu. 

Pracovné úlohy: zodpovedá za celkovú koordináciu činnosti projektu a spoluprácu s MŽP a ŠOP 

zodpovedných za ďalšie činnosti a riadenie projektu. 

2. fáza: 78 000 EUR 3. fáza: 50 000 EUR 

Cestovné náklady (WWF) 

0,25 EUR/km * 400 km (priemerná cesta) * 60 ciest = 6 000 EUR Externé služby (WWF) 

Portfólio Natura 2000 (grafický dizajn, tlač) = 75 000 EUR (od tejto 1. fázy – 25 000 EUR, 2. fáza – 
50 000 EUR) 

Dokumentárny film Natura 2000, videá (24) = 60 000 EUR Fotografická súťaž Nature (kampaň, tlač) 
= 50 000 EUR Pouličná kampaň Natura 2000 = 30 000 EUR 

Externé komunikačné služby (poradenstvo, influenceri) = 50 000 EUR 

Trvanlivý tovar: Náklady na zariadenie (WWF) 

Fotoaparát = 2 000 EUR 

Priame personálne náklady (MŽP) 

1. fáza: Pracovník pre komunikáciu: 150 EUR * 50 dní = 7 500 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbám 
podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas trvania projektu. 

2. fáza: 30 000 EUR 

Pracovné úlohy: zodpovedá za tvorbu a riadenie webových stránok projektu (spolu s ŠOP SR) 

Priame personálne náklady (ŠOP SR) 

1. fáza: 

IT špecialista 

Denná sadzba: 125 EUR Sadzba zodpovedá sadzbe podobných odborníkov plus očakávaný rast 
platov počas trvania projektu. 

Počet osobodní: 80 dní Celkom: 10 000 EUR 

Pracovné úlohy: zodpovedá za riadenie webových stránok projektu 2. fáza: 10 000 EUR 3. fáza: 5 

000 EUR 

Trvanlivý tovar: Náklady na infraštruktúru (ŠOP SR) 

Výroba a inštalácia 5 vývesných tabúľ, 1 000 * 5 = 5 000 EUR 

Výsledky: 

Názov výsledku Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Webová stránka projektu E.1 12/2022 

5 vývesných tabúľ E.1 12/2023 

Informačné portfólio N2000 E.1 12/2025 
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Dokumentárny film a krátke videá pre sociálne siete E.1 12/2027 

Vonkajšia výstava N2000 E.1 12/2025 

Laická správa (verzia – tlačená, elektronická) E.1 12/2030 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Pripravená vizuálna identita projektu E.1 12/2022 

Fotografická súťaž Nature dokončená E.1 12/2025 

Realizovaná pouličná kampaň N2000 E.1 12/2027 

Zorganizovaných 5 tlačových výletov E.1 12/2030 
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ČINNOSŤ E.2: Šírenie a komunikácia pre 
odborníkov 

Príjemca zodpovedný za realizáciu: MŽP 
Úloha: MŽP bude zodpovedné za organizáciu úvodnej konferencie, 7 školení v oblasti ustanovení 
novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a ďalších príslušných finančných mechanizmov. 

Kompetencie: Za realizáciu PAR zodpovedá MŽP. Práca MŽP úzko súvisí najmä s prácou MPRV 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo), ktoré spravuje ďalšie finančné mechanizmy 
a je si vedomé väzieb medzi legislatívou a finančnými nástrojmi, ktoré súvisia aj s prírodou, 
biodiverzitou a ochranou krajiny. 

Zodpovednosti v prípade, že je zapojených niekoľko príjemcov: 
ŠOP 

Úloha: Zamestnanci ŠOP SR budú vyškolení a budú tiež poskytovať odborné znalosti na 3 
školeniach týkajúcich sa riadenia druhov a biotopov. 

Kompetencie: ŠOP je hlavným riadiacim orgánom chránených lokalít, a preto si musí udržiavať 
vysokú úroveň odborných znalostí v oblasti riadenia druhov a biotopov a komunikácie so 
zainteresovanými stranami. Bude realizovať konkrétne ochranárske činnosti, ktoré budú témou 
technických workshopov a školení o riadení biotopov. 

WWF 

Úloha: WWF zorganizuje 5 modulov školení v 3 regiónoch týkajúcich sa vzťahov s verejnosťou, 
komunikácie a krízovej komunikácie, zapojenia zainteresovaných strán a riadenia biotopov (s 
odbornými znalosťami od ŠOP SR, SVP, NLC). 

Kompetencie: WWF je hlavná mimovládna organizácia zaoberajúca sa hlavne kampaňami, 
médiami, tlačovými správami a brífingmi, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie širokej verejnosti 
o ochrane prírody, biodiverzity a krajiny. 

NLC 

Úloha: Zamestnanci NLC budú vyškolení a tiež poskytnú odborné znalosti na 3 školeniach 
týkajúcich sa obnovy a riadenia lesných biotopov a ekosystémov, ako aj blízke prírodnému 
lesnému hospodárstvu. 

Kompetencie: NLC je odborná organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Zaoberá sa ochranou, riadením lesov a agrolesníctvom. 
Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Analýza súčasného stavu v dotknutej oblasti 
Na Slovensku sú ochrana a riadenie krajiny dosť roztrúsené medzi niekoľkými zainteresovanými 
stranami. Existuje niekoľko organizácií a inštitúcií pôsobiacich pod Ministerstvom životného 
prostredia SR (voda, chránené územia, nelesné biotopy) a niekoľko pôsobiacich pod 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (poľnohospodárske biotopy, trávne 
porasty, lesy) . Odborné školenia a budovanie kapacít nie sú oddeliteľnou súčasťou práce v 
prípade niektorých z týchto organizácií a odborné znalosti jednotlivcov získané prostredníctvom 
pracovných skúseností sú mnohokrát nepreskúmané ostatnými, a preto je ich použitie 
obmedzené. Niektoré z týchto organizácií sú veľké a majú kompetencie na celom území Slovenska 
a tok informácií medzi miestnymi kanceláriami je nízky. 

Opis problému, ktorý sa má vyriešiť v rámci projektu a jeho činností Cieľom tohto projektu je 
odstránenie týchto nedostatkov prostredníctvom súboru školiacich seminárov o budovaní kapacít, 
ktoré budú úzko spojené s konkrétnymi ochranárskymi činnosťami tohto projektu. Rozptýlené sú 
tiež poznatky o riadení druhov a biotopov, ako aj najnovšie informácie o právnych predpisoch, 
postupoch a nástrojoch, ktoré je možné využiť v prospech lepšieho riadenia ochrany. Správcovia 
pozemkov musia tiež rokovať s vlastníkmi pozemkov, používateľmi pozemkov, úradníkmi 
miestnych orgánov, médiami alebo širokou verejnosťou a musia byť schopní primerane 
komunikovať. 
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 Agroenvironmentálni poradcovia organizovaní v rámci MPRV a inšpektori, ktorí kontrolujú 
použitie finančných prostriedkov poskytovaných v rámci SPP poľnohospodárom a lesníkom v tejto 
oblasti, budú tiež musieť byť vyškolení v oblasti ustanovení novej SPP, ktorej realizácia sa na 
Slovensku plánuje do roku 2022. 

Cieľom tejto činnosti je vybudovať kapacitu organizácií zapojených do riadenia sústavy Natura 
2000 v oblastiach, ktoré potrebujú pre svoju každodennú prácu, a vzájomne prepojiť ich 
vedomosti a skúsenosti s lepšou realizáciou PAR. 

Školenia budú tiež spojené s príslušnými politikami, stratégiami, doplnkovými fondmi a projektmi 
(napr. realizácia opatrení a nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, opatrení a nástrojov 
Spoločného rybárskeho fondu, INTERREG a ďalších nadnárodných programov atď.). Agenda 
ochrany prírody, biodiverzity a krajiny je pomerne široká téma, kde je hlavná tendencia 
rozhodujúca pre úspešnú realizáciu právnych predpisov, politík, stratégií, ale aj pre praktické 
ochranné, obnovovacie a riadiace činnosti, a to nielen na predvádzacích lokalitách projektu. 

Odborníci zo ŠOP SR, SVP a NLC budú zapojení do školení a vyškolení. Na školeniach sa zúčastnia 
aj osoby s rozhodovacími právomocami a zodpovední pracovníci zaoberajúci sa SPP a inými 
agroenvironmentálnymi programami. Ďalej plánujeme zabezpečiť školenie pre poľnohospodárov, 
lesníkov, zamestnancov ŠOP SR a pre inšpektorov a agroenvironmentálnych poradcov 
organizované v rámci MPRV v rámci ustanovení SPP. Poznatky sa môžu ďalej šíriť aj na 
univerzitách (PriF UK) a iných organizáciách ministerstiev s pedagogickými úlohami a 
kompetenciami (Slovenská agentúra životného prostredia, SAŽP). 

Očakávaný prínos pre projekty z realizácie PAR: 
Navrhovaná činnosť nepriamo súvisí s opatreniami uvedenými v kapitole E.1.5 Opatrenia 
zamerané na komunikáciu a zvyšovanie povedomia o sústave Natura 2000, vzdelávanie a prístup 
pre návštevníkov: 

• Semináre, workshopy a konferencie. 
• Stretnutia s vlastníkmi a používateľmi pozemkov v oblastiach sústavy Natura 2000. 
• Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie verejnosti v súvislosti s veľkými mäsožravcami a 

druhmi, ktoré môžu spôsobiť konflikty (napr. vydra). 
• Informovanie zástupcov poľnohospodárskych, poľovníckych a ochranárskych inštitúcií, 

miestnej správy a verejnosti o aktuálnej situácii v súvislosti s medveďom, preventívnymi 
opatreniami proti škodám spôsobeným divou zverou, spôsob ich hlásenia a registrácie, 
spôsob získavania dotácií atď. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Úvodná konferencia projektu sa uskutoční počas prvého roku realizácie projektu. Dôraz bude 
kladený na predstavenie cieľov tohto projektu s prepojeniami na súvisiace politiky a finančné 
nástroje realizované na Slovensku (najmä v súvislosti s realizáciou skúseností a novej štruktúry 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a nového strategického plánu 2021 – 2027). Každý 
príjemca sa bude aktívne zúčastňovať na programe stretnutia podľa svojej oblasti odbornosti. 

Školenia budú zoskupené do nasledujúcich modulov: 
• Budovanie kapacít na riadenie biotopov (vodné, lesné, nelesné biotopy) 
• Komunikácia s verejnosťou (zamestnanci prvého kontaktu, zvyšovanie povedomia 

verejnosti, environmentálna výchova) 
• Komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov (riešenie problémov riadenia, 

poradenstvo v oblasti najlepších prístupov v oblasti riadenia, poradenstvo v oblasti 
dostupných dotácií, poradenstvo v oblasti právnych procesov) 

• Krízová komunikácia pre zamestnancov ochrany prírody (v prípade škôd spôsobených 
divokou zverou, v prípade nebezpečenstva zo strany zvierat, strážcov ako osôb prvého 
kontaktu, zoológov privolaných k zranenému zvieraťu, až po nehodu za účasti chránených 
druhov zvierat atď.) 
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• Angažovanosť zainteresovaných strán v súvislosti s ochranou prírody (dobré riadenie 
biotopov, ich zapojenie do samotného riadenia) 

• Ustanovenia SPP a ďalšie príslušné finančné nástroje – školenia pre zamestnancov 
ochrany prírody, lesníkov, poľnohospodárov, inšpektorov MPRV a agroenvironmentálnych 
poradcov o poskytovaní finančných nástrojov. 

Obmedzenia a predpoklady: 

• Neochota zamestnancov, používateľov pozemkov, vlastníkov pozemkov, osôb s 
rozhodovacími právomocami zúčastňovať sa na školeniach a následne pri svojej práci 
využívať osvedčené postupy a vedomosti. – Riadenie rizík: dobrý a relevantný program 
školení, ktorý pomôže zamestnancom pri každodennej práci. Školenia budú naplánované 
v dostatočnom časovom predstihu a budú propagované, aby ľudí zaujali. Odporúčania 
týkajúce sa účasti môže poskytnúť riadiaci orgán. Ochotu skutočne využívať osvedčené 
postupy musia zabezpečiť všetky produkty vysokej kvality a znalosti prezentácií počas 
všetkých školení. 

• Oneskorenie výstupov projektu, ktoré slúžia ako nevyhnutný základ pre túto činnosť. – 
Riadenie rizík: bude potrebné dodržať harmonogram projektu a zodpovedajúcim 
spôsobom upraviť jeho načasovanie. 

• Nedostatok skúsených školiteľov. – Riadenie rizík: Hľadanie dobrých školiteľov sa začne v 
ranom štádiu. 

Očakávané výsledky (pokiaľ je to možné, kvantitatívne informácie): 

Činnosť prispeje k budovaniu kapacít organizácií zaoberajúcich sa riadením sústavy Natura 2000 a 
pomôže získať vedomosti a skúsenosti pre lepšiu realizáciu PAR. Bude sa organizovať niekoľko 
školení pre osoby s rozhodovacími právomocami a zodpovedné osoby zaoberajúce sa SPP a inými 
agroenvironmentálnymi programami a tiež pre poľnohospodárov, lesníkov, ŠOP a inšpektorov 
životného prostredia. 

• Úvodná konferencia (1) 
• Budovanie kapacít v oblasti riadenia biotopov (3) 
• Školenie zamerané na komunikáciu s verejnosťou (3) 
• Školenie zamerané na komunikáciu s vlastníkmi a používateľmi pozemkov (3) 
• Školenie zamerané na krízovú komunikáciu pre zamestnancov ochrany prírody (3) 
• Školenie zamerané na zapojenie zainteresovaných strán v súvislosti s ochranou prírody (3) 
• Školenie o ustanoveniach SPP pre poľnohospodárov, lesníkov a zamestnancov ŠOP SR (3) 

• Školenie o ustanoveniach SPP pre inšpektorov MPRV a agroenvironmentálnych poradcov (4) 

Odhad nákladov: 

Priame personálne náklady (WWF) 

1. fáza 

Manažér komunikácie: 160 EUR * 25 dní = 4 000 EUR 

Pracovník pre komunikáciu (koordinátor školení a seminárov): 125 EUR * 100 dní = 12 500 EUR 

Sadzba zodpovedá sadzbe podobných odborníkov plus očakávaný rast platov počas trvania 
projektu. 

Pracovné úlohy: zodpovedá za prípravu a organizáciu workshopov a školení. 2. fáza: 56 940 
EUR 3. fáza: 31 600 EUR 

Cestovné náklady (WWF) 

0,25 EUR/km * 400 km (priemerná cesta) * 60 ciest = 6 000 EUR 

Externé služby (WWF) 

5 tréningových modulov na 3 lokalitách (miesto konania, ubytovanie, strava), 15 * 10 000 = 150 000 EUR 
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 Priame personálne náklady (MŽP) 

1. fáza: komunikačný pracovník: 150 EUR * 150 dní = 22 500 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbám 
podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas trvania projektu. 

2. fáza: 30 000 EUR 3. fáza: 20 000 EUR 

Pracovné úlohy: pomoc, hlavne s prípravou a organizáciou školení Cestovné náklady (MŽP SR) 

Stretnutia zamerané na prípravu šíriacich aktivít (10 výletov, 1 osoba, 1 deň) 

1 miestne cestovné náklady autom: 0,25 €/km * 400 km (priemerná obojsmerná vzdialenosť) = 
100 €/denná cesta (vnútroštátna) = 11,60 €/osoba/deň 
Spolu: (10 x 100) + (10 x 1 x 11,60) = 1 116 € 

Náklady na externú pomoc (MŽP) 1. fáza: 

Úvodné stretnutie: 2 000 EUR 

3 školiace moduly v oblasti riadenia biotopov, zapojenia používateľov pozemkov a SPP: 3 * 10 000 
= 30 000 EUR (miesto konania/ubytovanie/strava) 

2. fáza 2: 30 000 EUR 

Priame personálne náklady (ŠOP SR) 

2 fáza: 7 500 EUR 

Výsledky: 

Názov výsledku 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Sprievodca komunikáciou o ochrane prírody E.2 10/2022 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Úvodná konferencia E.2 11/2021 

1 školenie o riadení biotopov realizované v 3 regiónoch E.2 11/2022 

1 školenie o komunikácii smerom k verejnosti realizované v 
3 regiónoch 

E.2 11/2023 

1 školenie o komunikácii smerom k vlastníkom a užívateľom 
pozemkov realizované v 3 regiónoch 

E.2 11/2024 

1 školenie o krízovej komunikácii pre zamestnancov ochrany 
prírody realizované v 3 regiónoch 

E.2 11/2025 

1 školenie o zapojení zainteresovaných strán vo vzťahu k 
ochrane prírody realizované v 3 regiónoch 

E.2 11/2026 

Uskutočnenie 3 školení o ustanoveniach SPP/Fondu rozvoja 
vidieka pre poľnohospodárov, lesníkov a zamestnancov ŠOP 
SR 

E.2 11/2022 

Uskutočnenie 4 školení o ustanoveniach SPP/Fondu rozvoja 
vidieka pre inšpektorov MPRZ a agroenvironmentálnych 
poradcov 

E.2 11/2025 
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ČINNOSŤ E.3: Šírenie výsledkov, replikácia a 
vytváranie spojení s inými projektmi 

Príjemca zodpovedný za realizáciu: MŽP 
Úloha: celková koordinácia činnosti, organizácia záverečnej projektovej konferencie a 5 
technických workshopov (s odbornými vstupmi od ŠOP, SVP a NLC). 

Kompetencie: MŽP ako koordinujúci príjemca a najvyšší verejný orgán v oblasti ochrany prírody a 
životného prostredia má najlepšie príležitosti na koordináciu tejto činnosti a zabezpečenie 
replikácie činnosti, ako aj vytváranie spojení s inými projektmi. 

Zodpovednosti v prípade, že je zapojených niekoľko príjemcov: 
ŠOP SR 

Úloha: ŠOP poskytne odborné znalosti na 2 technických workshopoch týkajúcich sa integrovaných plánov 
riadenia a 1 technický workshop o riadení nelesných biotopov a centre riadenia. 

Kompetencie: ŠOP je zodpovedná za realizáciu činnosti C.5.1., a teda najvhodnejšia pri zdieľaní získaných 
poznatkov a skúseností. 

NLC 

Úloha: NLC poskytne odborné znalosti na 2 technických workshopoch týkajúcich sa agrolesníctva. 
Kompetencie: NLC je organizácia zaoberajúca sa agrolesníctvom na Slovensku od roku 2014. 

WWF 

Úloha: WWF bude prispievať organizáciou 10 činností na vytváranie spojení s ďalšími projektmi, 
organizáciou 10 terénnych prehliadok, organizáciou 2 špecializovaných workshopov pre hodnotiteľov 
lesov, poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP. 

Kompetencie: WWF má skúsenosti s komunikáciou a stykom s verejnosťou. 
Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Analýza súčasného stavu v dotknutej oblasti 
Tento projekt bude realizovať niekoľko konkrétnych ochranárskych činností, ktoré sa zamerajú na 
tri hlavné oblasti – riadenie nelesných biotopov (rašelinísk), agrolesníctvo a integrované riadenie 
krajiny. Každá činnosť je naplánovaná tak, aby demonštrovala osvedčené postupy pri riadení 
krajiny a každá z nich zahŕňa a ovplyvňuje niekoľko zainteresovaných strán. 

Opis problému, ktorý sa má vyriešiť prostredníctvom Projektu a jeho činností Na riadení pozemkov 
na Slovensku sa podieľa veľa subjektov, z ktorých každý má špeciálne vedomosti a skúsenosti v 
oblasti svojej práce. Nie vždy sa však kladie dôraz na zdieľanie vedomostí a skúseností v rámci 
organizácie alebo s inými organizáciami. V rámci tohto projektu by sme chceli zabezpečiť, aby sa 
každá realizovaná činnosť dobre komunikovala a aby sa získané vedomosti zdieľali medzi 
príslušnými organizáciami a zainteresovanými subjektmi, aby ich bolo možné využiť pri budúcej 
replikácii v iných oblastiach. Na rovnakom princípe sa spojíme s tímami realizujúcimi podobné 
projekty v zahraničí a na Slovensku s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky. 

Očakávaný prínos pre projekty z realizácie PAR 

E.1.2 Riadenie lokalít a komunikácia so zainteresovanými stranami: 

• Pokračovať v spolupráci s vládnymi a mimovládnymi organizáciami pri aktivitách na 
podporu ochrany druhov a biotopov, vrátane eliminácii nelegálnych aktivít. 

• Posilniť spoluprácu s vlastníkmi a používateľmi pozemkov a spolupracovať s 
organizáciami, ktoré ich zastupujú. 

• Posilniť spoluprácu s miestnymi samosprávami (samosprávne kraje, okresy a obce), najmä 
pri príprave územného plánu. 
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Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Čiastková činnosť E.3.1. Šírenie výsledkov 

Veľmi dôležitou skupinou aktivít je šírenie, prenos a replikácia výsledkov projektu. Integrovaný 

projekt LIFE slúži ako katalyzátor pre ďalšie doplnkové fondy, aby sa viac zamerali na realizáciu 

siete NATURA 2000. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý prenos poznatkov medzi ministerstvami a 

ich organizáciami, ako aj prenos vedomostí v rámci organizácií pôsobiacich pod MŽP SR alebo 

MPRV. 

V rámci tohto projektu plánujeme zorganizovať skupinu rôznych činností, ktoré predstavia 

výsledky projektu a stimulujú možnú replikáciu. 

To zahŕňa: 

5 technických workshopov predstavujúcich väčšinou výsledky predvádzacích činností 

uskutočnených v rámci činností C.5. Pripravia sa dva workshopy týkajúce sa integrovaných plánov 

riadenia a ich realizácia. Cieľom bude predstaviť skúsenosti získané počas procesu prípravy plánu 

zástupcom partnerov projektu a rôznym zainteresovaným stranám (ochranárom zo štátneho i 

mimovládneho sektoru, lesníkom, vodohospodárom, vedcom, zástupcom miestnych 

spoločenstiev a obcí). Osobitná pozornosť sa bude venovať plánom a praktickej realizácii, preto 

bude každý workshop sprevádzaný návštevou predvádzacích lokalít v teréne. 

Ďalšie dva workshopy sa budú týkať témy agrolesníctva. Budú zamerané na zdieľanie skúseností a 

praktickú ukážku uplatňovania agrolesníckych opatrení. Myšlienka agrolesníctva sa predstaví 

širokému publiku, pretože je stále dosť neznáma a nejasná napriek tomu, že sa v minulosti na 

Slovensku veľmi často uplatňovala. Pozvú sa rôzne záujmové skupiny, poľnohospodári, lesníci, 

ochranári, vedci, ale aj zástupcovia oboch zodpovedných ministerstiev (životného prostredia a 

poľnohospodárstva). 

Posledný technický workshop sa bude týkať riadenia rašeliniskových nelesných biotopov a 

sladkovodných biotopov. Bude sa diskutovať o skúsenostiach s centrami riadenia, ako aj o ďalších 

doplnkových činnostiach, ako je riadenie rašelinísk využívajúcich podporu SPP, riadenie 

organizované prostredníctvom externých spoločností na základe verejnej súťaže alebo dlhodobej 

zmluvy s vlastníkmi alebo používateľmi pozemkov. Workshop bude zameraný predovšetkým na 

ochranárov (ŠOP, mimovládne organizácie), ale pozvaní budú aj zástupcovia poľnohospodárov, 

vlastníkov pôdy a ministerstiev. 

Na konci projektu sa uskutoční záverečná projektová konferencia . Bude mať široký záber a 

poskytne dostatok priestoru na prezentáciu výsledkov projektu, ako aj na vedenie diskusie o 

budúcich víziách realizácie siete Natura 2000. Budú pozvaní zástupcovia všetkých príslušných 

skupín zainteresovaných strán. Predpokladá sa, že konferencia sa zorganizuje pre približne 120 

účastníkov. Súčasťou záverečnej konferencie budú terénne prehliadky vybraných lokalít projektu, 

ktoré majú demonštrovať realizované ochranné opatrenia. 

10 terénnych prehliadok lokalít projektu sa zameria na prezentáciu konkrétnych ochranárskych 

činností uskutočňovaných na mieste počas projektu, t.j. hydrologické obnovy, riadenie 

agrolesníctva a manažment obnovy rašelinísk. Tieto návštevy lokalít budú úzko spojené s 

aktivitami budovania kapacít realizovanými v rámci činnosti E.2 a budú zamerané na 

zamestnancov ŠOP SR, poľnohospodárov, lesníkov, vodohospodárov a subjekty s rozhodovacou 

právomocou (regionálne, okresné a miestne verejné orgány). Skúsenosti získané z konkrétnych 

ochranárskych činností sa zorganizujú v dvoch špecializovaných workshopoch . Prvý bude o 

príprave integrovaných plánov riadenia. Bude usporiadaný pre lesných daňovníkov 
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(zodpovední za prípravu plánov lesného hospodárstva) a pre zamestnancov ŠOP SR (zodpovední 

za prípravu plánov riadenia ochrany). Druhý workshop sa zameria na agrolesníctvo a bude 

usporiadaný pre poľnohospodárov a lesníkov. Predstavia sa príklady agrolesníckych systémov, 

vrátane možných finančných nástrojov z SPP. 

Na účely šírenia projektu sa plánujú vypracovať a vydať dve publikácie. Téma agrolesníctva je stále 

pomerne nová a zainteresované strany ju nepoznajú dobre, preto sa pripravia dve publikácie. Prvá 

bude populárna brožúra pre poľnohospodárov a lesníkov, ktorá jednoduchým a ľahko 

pochopiteľným spôsobom predstaví agrolesníctvo. Druhá publikácia bude vedecká monografia 

zameraná na klasifikáciu agrolesníckych systémov na Slovensku, príklady osvedčených postupov, 

históriu agrolesníckych systémov atď. 

Činnosti a skúsenosti projektu budú pravidelne prezentované na webovej stránke projektu a 

prostredníctvom sociálnych sietí. Pripravené technické správy a metodiky budú k dispozícii na 

stiahnutie. Očakáva sa založenie záujmových skupín zainteresovaných strán na základe 

projektových aktivít a ich výsledkov. 

Čiastková činnosť E.3.2 Vypracovanie stratégie replikácie a prenosu projektových riešení 

Koordinátor projektu spolu s odborníkom na komunikáciu s podporou ďalších príjemcov projektu 

pripraví podrobnú stratégiu replikácie a prenosu riešení projektu s cieľom znásobiť dopad 

projektu. Bude sa zakladať na dôkladnom vyhodnotení metód a prístupov používaných najmä v 

rámci činnosti C.5 v predvádzacích lokalitách projektu, ich efektívnosti a potenciálu replikácie, 

ktoré sa majú vykonať už v rámci činnosti C.5, ako aj na výsledkoch monitorovania vplyvov 

činností projektu v oblasti biodiverzity (realizovaných prostredníctvom činnosti 

D. Č. 1), socioekonomických a ekosystémových služieb (činnosť D.2). Stratégia zváži potenciál 

replikácie v rôznych odvetviach a u zainteresovaných strán, od ktorých sa ďalej plánuje replikácia 

projektových riešení, ako sú vlastníci a používatelia lesov, poľnohospodári, obce atď. 

Prostredníctvom činností šírenia budú vo forme koncepcií pripravené technické workshopy a 

terénne prehliadky najmenej 10 konkrétnych prípadov replikácií, kde budú použité opatrenia 

realizované projektom (napr. pri riadení rašelinísk, lúk, lesov, obnove mokradí, ale aj opatreniach 

ekologickej prepojenosti atď.) a ak budú vyhodnotené ako efektívne, môžu sa replikovať. O 

presnej polohe prípadov replikácií sa rozhodne počas projektu v závislosti od ochoty 

zainteresovaných strán a uskutočniteľnosti navrhovaných opatrení. Týmto koncepčným prípadom 

bude slúžiť projektový tímu, aby sa vypracovali na úplné návrhy a financovali sa z doplnkových 

zdrojov. Budú predstavovať minimálny alebo počiatočný súbor prípadov replikácií iniciovaných 

projektom. 

Čiastková činnosť E.3.3. Vytváranie spojení s inými projektmi 

Vytváranie spojení s inými projektmi (najmä tými, ktoré sú podporované z programu LIFE) je 

povinná súčasť každého projektu LIFE. Dúfame, že to prinesie zaujímavý pohľad na tieto činnosti. 

Najskôr by sme chceli organizovať návštevy podobných integrovaných projektov v regióne 

Strednej Európy alebo v pobaltských krajinách. Identifikovali sme napríklad projekty 

LIFE17/IPE/CZ0005, LIFE17/IPE/HU0018, LIFE16/IPE/LT0016 alebo LIFE18/IPE/EE0007. 
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Identifikujeme tiež súbor tradičných projektov, ktoré by mohli pomôcť priniesť inšpiráciu pre naše 

činnosti. Plánujeme pripraviť aspoň 10 návštev s vytváraním spojení s ďalšími projektmi LIFE v 

zahraničí a doma. Využijeme tiež všetky ďalšie relevantné príležitosti na vytváranie spojení napr. 

semináre o biogeografických procesoch, podobné konferencie a workshopy. 

Obmedzenia a predpoklady: 

• Možné obmedzenie: Nízky záujem zúčastnených strán o terénne prehliadky. Riadenie 
rizík: Terénne prehliadky sa budú organizovať v úzkej spolupráci s príslušnými 
profesijnými organizáciami (napr. pre poľnohospodárov a lesníkov by to bola 
poľnohospodárska komora alebo lesnícke odbory). Toto by malo zabezpečiť, že program 
bude pripravený tak, aby odrážal potreby účastníkov a aby terénne prehliadky 
zodpovedali ich každodennej práci. Terénne prehliadky budú organizované v 
dostatočnom predstihu, aby mali účastníci dostatok času na plánovanie svojej účasti a 
registráciu. Zamestnanci veľkých štátnych organizácií (ŠOP, SVP, NLC) sa môžu zúčastniť 
terénnych prehliadok v rámci budovania kapacít, ktoré sú vždy potrebné vo veľkých 
organizáciách s pôsobnosťou nad územím celého štátu. Okrem toho budú činnosti 
inzerované prostredníctvom sociálnych sietí, webových stránok a ďalších relevantných 
informačných kanálov. 

• Možné obmedzenie: Nízky záujem iných projektov o vytváranie spojení. Riadenie rizík: 
Vytváranie spojení je povinnou aktivitou v projektoch LIFE, preto sa očakáva, že iné 
projekty prijmú naše návštevy. A naopak, sme pripravení uvítať návštevníkov z iných 
krajín, ktorí sa zaujímajú o naše skúsenosti. 

• Možné obmedzenie: Nízky záujem zainteresovaných strán o replikáciu vyvinutých riešení/použitých 
v rámci projektu. Riadenie rizík: MŽP spolu s ďalšími príjemcami vyhodnotí ochotu zúčastnených 
strán replikovať riešenie navrhnuté/testované/realizované v rámci projektu a v prípade nízkej 
ochoty identifikuje prekážky, ktoré môžu vzniknúť z politiky, postupov, nedostatku povedomia 
atď. Zistené prekážky sa budú riešiť počas celého projektu (napr. zvyšovanie povedomia) alebo 
doplnkových činností (napr. úprava zákonov a politík). 

Očakávané výsledky (pokiaľ je to možné, kvantitatívne informácie): 

Množstvo aktivít potrebných na šírenie výsledkov projektu sa realizuje v rámci tejto činnosti. 

Rozhodujúcou časťou je predstavenie predvádzacích činností uskutočňovaných v činnosti C.5. 

Budú sa realizovať špecializované workshopy pre zainteresované strany a prípadné replikovanie 

projektových aktivít bude stimulované návštevami na vytváranie spojení na Slovensku a v 

zahraničí. • 

• 5 technických workshopov predstavujúcich predovšetkým výsledky činnosti C.5 

• 1 záverečná projektová konferencia 
• 10 terénnych prehliadok s prezentáciou konkrétnych činností projektu na mieste 
• 2 špecializované semináre pre daňovníkov lesov, poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP 
• 10 činností na vytváranie spojení 
• stratégia replikácie a prenosu riešenia projektu s 10 konkrétnymi konceptmi prípadov 

replikácií 

Odhad nákladov: 

Priame personálne náklady (MŽP) 

Náklady na projektových manažérov a 
komunikačných pracovníkov 2. fáza: 20 700 EUR 3. 
fáza: 8 300 EUR 

Pracovné úlohy: zodpovední za prípravu a organizáciu workshopov, terénnych prehliadok a 
záverečnej projektovej konferencie 

Strana 221 z 288 



 

 

Náklady na personál čiastkových činností E.3.2 (2. a 3. fáza): 

Koordinátor projektu (MŽP SR) 25 dní x 200 € = 5 000 € 

Komunikačný pracovník (MŽP SR) 10 dní x 150 € = 1 500 € 

Náklady na externú pomoc (MŽP) 

3. fáza: 80 000 EUR 

Náklady na 2 špecializované workshopy, 5 technických workshopov predstavujúcich výsledky 
činnosti C.5 a prípravu záverečnej projektovej konferencie. 

Cestovné náklady (MŽP SR) 

Stretnutia zamerané na prípravu technických workshopov a terénnych prehliadok (10 výletov, 1 osoba, 1 
deň) 

cena 1 miestnej cesty autom: 0,25 €/km * 400 km (priemerná obojsmerná vzdialenosť) = 100 
€/denná cesta (vnútroštátna) = 7,60 €/osoba/deň Celkom: (10 x 100) + (10 x 1 x 7,60) = 1 076 € 

Priame personálne náklady (ŠOP SR): 3. fáza: 740 EUR 

Priame personálne náklady (ŠOP SR): 3. fáza: 3 800 EUR 

Priame personálne náklady (WWF) 

2. fáza: 7 080 EUR 3. fáza: 10 380 EUR 

Pracovné úlohy: zodpovední za prípravu a organizáciu činností na vytváranie spojení, terénnych 

prehliadok a workshopov. 

Cestovné náklady (WWF): 0,25 EUR/km * 400 km (priemerná cesta) * 70 ciest = 7 000 EUR  

Náklady na externú výpomoc (WWF) 

Organizácia 10 činností na vytváranie spojení na Slovensku a v ďalších krajinách = 62 000 EUR 
Organizácia 10 terénnych prehliadok, 10 * 3 000 EUR = 30 000 EUR Organizácia 2 špecializovaných 
workshopov, 2 * 5 000 EUR = 10 000 EUR Spolu: 102 000 EUR 

Výsledky: 

Názov výsledku 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Brožúra o agrolesníctve pre poľnohospodárov a lesníkov E.3 11/2024 

Monografia o agrolesníckych systémoch na Slovensku E.3 12/2026 

Stratégia replikácie a prenosu projektových riešení s 10 
konkrétnymi konceptmi prípadov replikácie 

E.3 12/2028 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Zorganizovaných 5 technických workshopov E.3 11/2029 

Realizovaných 10 činností na vytváranie spojení E.3 11/2030 

Zorganizované prvé 4 terénne prehliadky E.3 12/2026 

Zorganizovaných všetkých 10 terénnych prehliadok E.3 06/2030 
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2 špecializované workshopy pre lesných daňovníkov, 
poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP SR 

E.3 10/2030 

Zorganizovala sa záverečná projektová konferencia E.3 11/2030 
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ČINNOSŤ E.4: Environmentálna výchova vo vzťahu k sústave 
Natura 2000 

Príjemca zodpovedný za realizáciu: DAPHNE 
Úloha: Zrozumiteľným spôsobom sprostredkovať témy sústavy Natura 2000 a vedecké poznatky 

súvisiace s ES cieľovým skupinám a verejnosti, príprava metodických materiálov a podkladových 

materiálov pre vzdelávanie, organizáciu a lektorovanie vzdelávacích aktivít, podujatí, kurzov a 

školení, aktívna účasť v pracovných skupinách, rozvoj vzdelávacích nástrojov, mediálna práca. 

Zodpovednosti v prípade, že je zapojených niekoľko príjemcov: 
ŠOP 

Úloha: Účasť na workshopoch, členstvo v pracovných skupinách, spolupráca pri príprave 

študijných materiálov a realizácii podujatí, distribúcia materiálov, zabezpečenie vzdelávacích a 

didaktických nástrojov pre prácu pedagogických zamestnancov ŠOP s rôznymi cieľovými 

skupinami. Kompetencie: ŠOP SR zabezpečí využitie výstupov projektu v procese 

environmentálnej výchovy na zvýšenie povedomia verejnosti o problematike sústavy Natura 2000. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Analýza súčasného stavu v dotknutej oblasti 

Environmentálne povedomie občanov na Slovensku je nedostatočné a nevedie k zmene správania 

a hodnôt v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Podľa prieskumu Postoje Európanov k 

biodiverzite (Špeciálny Eurobarometer, 481, december 2018) iba 26 % slovenských respondentov 

hovorí, že počuli o sieti Natura 2000, ale nevie, čo to je, a iba 10 % Slovákov chápe, čo je to sieť 

Natura 2000, v porovnaní so 63 %, ktoré o nej nikdy nepočuli (viac v činnosti E.1). Až tri štvrtiny 

Slovákov považujú prírodu za prvok, ktorý zvyšuje ich pocit národnej hrdosti, ale iba polovica 

respondentov je ochotná aktívne sa zúčastňovať na občianskych iniciatívach zameraných na 

zlepšenie kvality života v krajine. Environmentálna výchova a vzdelávanie sú na Slovensku 

dlhodobo podceňovanou sociálnou potrebou. Zaostáva za potrebami dnešnej spoločnosti. 

Formálna environmentálna výchova (EV) na Slovensku je sústredená v zariadeniach školského 

typu a je koordinovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Neformálnu EV najčastejšie realizujú mimovládne organizácie, ŠOP, miestne iniciatívy, 

príležitostne školy ako aj školské aktivity. Kvalitná EV a školenie nielen zvyšujú environmentálne 

povedomie obyvateľov, ale tiež budujú aktívny prístup k životnému prostrediu rozvíjaním 

zručností potrebných pre ochranu prírody v rámci trvalo udržateľného rozvoja, ako sú 

systematické myslenie, predvídavosť, strategické a kritické myslenie, ako aj integrovaný prístup k 

riešeniu problémov. S výchovou je potrebné začať veľmi skoro, pretože deti nemajú negatívne 

environmentálne návyky, ktoré je potrebné eliminovať. 

Opis problému, ktorý sa má vyriešiť prostredníctvom projektu a jeho činností Ochrana prírody 

závisí od prijatia a porozumenia zo strany širokej verejnosti. Prírodné hodnoty lokalít NATURA 

2000 na Slovensku sú pre širokú verejnosť stále nedostatočne interpretované. Nízke 

environmentálne povedomie vedie k nezáujmu a môže významne prispieť k degradácii biotopov a 

druhov. Environmentálna výchova je preto nevyhnutnou súčasťou efektívnej ochrany prírody. 
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Koncept ES je na Slovensku relatívne nový a postupne sa zavádza do politických dokumentov a 

právnych predpisov. Na zabezpečenie všeobecného prijatia a uvedomenia si dôležitosti koncepcie 

je potrebné predstaviť ju širokej verejnosti zrozumiteľným spôsobom. Školenia a ďalšie podujatia 

na zvýšenie profesionálneho rozvoja zamestnancov ŠOP, učiteľov, vedúcich aktivít v prírodných 

centrách a iných mienkotvorných subjektoch sa konajú ad hoc, zatiaľ čo vysoko kvalitné 

systematické odborné školenie v oblasti informovania, komunikácie a zapojenia verejnosti v 

ochrane siete Natura 2000 a podpora ekosystémových služieb úplne chýba. 

Technologický rozvoj a zmeny v spoločnosti sa uskutočňujú rýchlejším tempom ako kedykoľvek 

predtým. Nové školské osnovy preto zdôrazňujú, že žiaci musia získať súbor zručností, aby si mohli 

formovať svoje vlastné názory a mohli sa kvalifikovane rozhodovať v spotrebiteľskom správaní. 

Školy potrebujú pripraviť plány svojich vzdelávacích programov a veľa učiteľov hľadá učebné 

zdroje. So sústavou Natura 2000 a ekosystémovými službami ako príkladom môžu žiaci získať nové 

zručnosti vo svojom blízkom okolí: Môžu skúmať biodiverzitu, vykonávať miestny prieskum a 

pripojiť sa k vedcom pri štúdiu opeľovačov alebo rôznych aspektov chránených oblastí. Chýbajú 

však kvalitné materiály a neexistuje žiadne vzdelávanie učiteľov, ktoré by takúto koncepciu 

podporovalo – a bez nich nám uniká príležitosť nového učebného plánu pri zmene postojov 

verejnosti k biotopom a ochrane druhov. 

Očakávaný prínos pre projekty z realizácie PAR 
Kapitola E.1.2 Správa lokalít a komunikácia so zainteresovanými stranami uvádza medzi 

prioritnými opatreniami zabezpečenie sprievodcovských aktivít v jaskyniach a na interpretačných 

lokalitách ochrany prírody a správne vzdelávanie zamestnancov ŠOP, najmä pre úspešné zapojenie 

zainteresovaných strán do procesu riadenia lokalít Natura 2000. (s. 18). 

Kapitola E.1.5 Komunikačné a osvetové opatrenia týkajúce sa sústavy Natura 2000, 

environmentálna výchova uvádza, že v novom programovom období má Slovensko v úmysle 

vhodnou formou začleniť najnovšie výskumné informácie a zvýšiť publicitu a povedomie o 

výhodách sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb a očakávaným výsledkom tejto aktivity 

je zlepšenie povedomia verejnosti o ekosystémových službách. Navrhované opatrenia (realizácia 

seminárov, workshopov a konferencií, stretnutia s vlastníkmi a používateľmi pozemkov oblastí 

Natura 2000, informovanie zástupcov poľnohospodárskych, poľovníckych a ochranárskych 

inštitúcií, miestnej správy a verejnosti o aktuálnej situácii v súvislosti s medveďom, preventívnymi 

opatreniami proti škodám spôsobeným divou zverou, spôsob ich hlásenia a registrácie, spôsobu 

získavania dotácií atď.) 

PAR tiež predstavuje Aktualizovanú národnú stratégiu a akčný plán na ochranu biodiverzity do 

roku 2020, ktorý obsahuje ciele v oblasti budovania ľudských a inštitucionálnych kapacít na 

ochranu biodiverzity a jej udržateľné využívanie. Súčasťou tohto Akčného plánu pre biodiverzitu je 

aj príprava podrobnej informačnej a komunikačnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 

(ktorá by mala byť už finalizovaná, ale pravdepodobne bude odložená po roku 2020 a v novej 

stratégii a akčnom pláne pre biodiverzitu) . Zmieňuje sa tiež o realizácii Národnej 

environmentálnej stratégie 2030, podľa ktorej je cieľom bodu 13 Environmentálna výchova a 

vzdelávanie ľudí všetkých vekových kategórií 13.1 Zlepšenie environmentálnej výchovy vo 

formálnom vzdelávaní a 13.2 Smerovanie k zodpovednej výrobe, spotrebe a ochrane prírody 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania. 
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Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Táto činnosť slúži ako nástroj na zvýšenie publicity a povedomia o výhodách sústavy Natura 2000 
a ekosystémových služieb s cieľom získať podporu širokej verejnosti a dôležitých zainteresovaných 
strán pri riadení a ochrane lokalít, biotopov a druhov projektu Natura 2000. Táto činnosť 
podporuje informačnú kampaň v činnosti E1 s hlbším zapojením vybraných cieľových skupín. 
Prostredníctvom opakovaných školení a vzdelávacích podujatí budú cieľovým skupinám 
komunikované princípy a príslušné výstupy činností projektu zamerané na efektívne spôsoby 
spolupráce s verejnosťou a zainteresovanými stranami pri ochrane prírody na miestnej úrovni. 

Táto činnosť sa zameria predovšetkým na zamestnancov ŠOP zodpovedných za environmentálnu 

výchovu a na učiteľov a vedúcich aktivít v prírodných centrách. Cieľom je naučiť ich efektívne 

komunikovať výhody sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb s rôznymi vekovými 

skupinami s cieľom dosiahnuť pozitívny postoj k prírode a aktívnu účasť pri ochrane prírody na 

miestnej úrovni. 

Prvá časť tejto činnosti sa zameriava na aktivity environmentálneho vzdelávania pre 

zamestnancov chránených území (národné parky, chránené krajinné oblasti, regionálne stredisko, 

Správa slovenských jaskýň), ako aj významných inštitúcií a organizácií venujúcich sa 

environmentálnej výchove (napr. záchranné stanice, centrá neformálne vzdelávanie). 

Druhá časť tejto činnosti bude zameraná na environmentálne vzdelávacie aktivity pre školy, 

verejnosť a turistov. Výsledky testovania prírodovednej gramotnosti (PISA) ukazujú, že spôsob 

výučby prírodovedy významne ovplyvňuje úroveň prírodovednej gramotnosti, ktorú študenti 

dosahujú (https://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-slovenskych-ziakov-v-medzinarodnej-

studii-oecd-pisa-2018 /). Ak môžeme byť pre školy poskytovateľmi faktov, praktických skúseností a 

učebných materiálov, máme príležitosť prepojiť výučbu prírodovedných predmetov s ochranou 

prírody a sprostredkovať mladej generácii rôzne hodnoty ekosystémov. Škola ako komunikačná 

aréna ponúka príležitosť sprostredkovať komplexné pochopenie ekosystémových služieb. Každý 

rok začínajú v škole noví žiaci. Títo žiaci sú budúcimi zamestnancami, spotrebiteľmi a osobami s 

rozhodovacími právomocami. 

Pri realizácii konceptu „Učenie mimo triedy“ bude počas projektu vyvinutých niekoľko vonkajších 

vzdelávacích programov a nástrojov. Vzdelávacie materiály a podujatia pomôžu zdôrazniť význam 

chránených území a ich druhov a inšpiratívnym spôsobom ich priblížia verejnosti, turistom a 

školám. 

Vypracuje sa súbor vzdelávacích podujatí (školenia, workshopy, programy na školách) spolu so 

vzdelávacím balíkom nástrojov (školiace materiály, identifikačné kľúče, interaktívne vzdelávacie 

nástroje, pracovné listy, nápady na aktivity) o sieti Natura 2000 a ekosystémových službách, ktoré 

pomôžu zvýšiť povedomie a praktickú ochranu lokalít Natura 2000 na celom Slovensku. 

Aby sme dosiahli pokrytie celej krajiny, budeme spolupracovať s médiami a využívať sociálne siete. 

Počas projektu pripravíme minimálne 6 tlačových správ. Prieskumy ukazujú, že veľa mladých ľudí 

menej sleduje televíziu alebo počúvajú rádio, a informácie prijímajú hlavne prostredníctvom 

sociálnych sietí. Preto sa sústredíme aj na sociálne siete. Sociálne siete označujú webové stránky a 

aplikácie, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožnili ľuďom zdieľať obsah rýchlo, efektívne a v reálnom 

čase. Dostupné štatistiky sociálnych sietí zároveň umožňujú vyhodnotiť úspešnosť jednotlivých 

príspevkov a priebežne na ne reagovať 
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Na základe týchto hodnotení bude zrejmé, ako nastaviť ďalšie príspevky na sociálnych sieťach s 

cieľom osloviť čo najväčšie publikum. V práci na sociálnych sieťach sa zameriame na Facebook, 

Instagram a YouTube. Niektoré príspevky budú sponzorované, aby sa maximalizoval dosah 

príspevkov vo vybranej cieľovej skupine. Externí odborníci na sociálne siete pomôžu s nastavením 

sponzorovaných príspevkov. Slovenskí influenceri sociálnych sietí sa budú podieľať na propagácii 

aktivít environmentálnej výchovy. Správne vybraný influencer má nástroje a autenticitu na to, aby 

prilákal mnohých divákov, a môže motivovať ostatných, aby rozšírili svoj sociálny dosah. Tento 

efekt je veľmi dôležitý v súvislosti so šírením výsledkov projektu. Počas projektu zverejníme 400 

príspevkov na Facebooku, YouTube a Instagrame. V závislosti od aktuálne dostupných štatistík 

(napr. počet označení páči sa mi, organický a platený dosah, zdieľanie príspevkov atď.) budeme 

priebežne vyhodnocovať dopad kampane a počet oslovených ľudí, ako aj správne nastavenie 

dosahu cieľovej skupiny. 

1. fáza (2020 – 2022) 

Vytvorí sa pracovná skupina zložená z odborníkov na environmentálnu výchovu z 5 predvádzacích 

lokalít projektu. Identifikuje sa dopyt po produktoch environmentálnej výchovy. 

Pre verejnosť, základné školy, študentov stredných škôl a turistov sa vytvorí súbor produktov 

environmentálnej výchovy pre 5 predvádzacích lokalít projektu (Záhorie, Muránska planina, 

Poľana, Turiec/Veľká Fatra a Latorica)  Súbor bude pozostávať hlavne z učebných materiálov a 

nápadov na vzdelávacie aktivity a nástrojov, ktoré sa majú pri týchto činnostiach použiť. 

Vypracujeme a poskytneme príslušné fakty preložené do zrozumiteľného jazyka, praktické 

skúsenosti a učebné materiály pre školy a širokú verejnosť. 

Vypracujeme školenie (typ 1) a zaškolíme poskytovateľov environmentálnej výchovy (zamestnanci 

ŠOP, vedúci činností a ďalší) v oblasti správnych komunikačných a vzdelávacích techník, ktoré sa 

majú použiť na propagáciu sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb. 

Identifikujeme kľúčové témy a pripravíme 10  vonkajších vzdelávacích programov pre materské 

školy, základné školy, verejnosť a turistov v spolupráci s enviro-pedagogickými pracovníkmi 5 

predvádzacích lokalít projektu. Každá predvádzacia lokalita bude mať prospech z 1 programu pre 

školy a 1 programu pre verejnosť a turistov. 

Zorganizujeme „Dni Natura 2000“ na stredných školách na 5 predvádzacích lokalitách projektu. 

Zásady a prekážky ochrany prírody budú súčasťou diskusných podujatí pre túto cieľovú skupinu. V 

spolupráci s miestnymi odborníkmi z praxe budú tieto vzdelávacie činnosti pre študentov 

stredných škôl zamerané na zvýšenie povedomia a vedomostí študentov o skutočnom stave a 

konkrétnych možnostiach praktickej ochrany blízkych lokalít Natura 2000. 

V rámci realizácie vzdelávacích aktivít sa na vybraných predvádzacích lokalitách projektu 

uskutočnia tzv. „Pilotné týždne Natura 2000“. „Pilotné týždne“ budú prebiehať, pokiaľ je to 

možné, počas dôležitých medzinárodných dní (napr. Medzinárodný deň biologickej diverzity, Deň 

vyučovania vonku, Deň Zeme atď.) a budú spojené s prezentáciou vzdelávacích programov a 

vzdelávacími materiálmi (pracovné listy a vzdelávacie nástroje) priamo v chránených územiach. 

Vzdelávacie materiály budú tiež k dispozícii online (na webovej stránke projektu a webovej 

stránke Daphne www.daphne.sk) na lepšie šírenie environmentálnej výchovy v súvislosti so 

sústavou  Natura 2000. 

Pri rôznych príležitostiach sa budú organizovať vzdelávacie informačné stánky s cieľom 

propagovať ciele, aktivity a výsledky projektu (použije sa propagačný materiál z činnosti E1). 
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Pedagogickým zamestnancom ŠOP sa poskytnú vzdelávacie nástroje a didaktické pomôcky na 

atraktívne tlmočenie problematiky ochrany prírody pre rôzne cieľové skupiny. Súbor bude 

obsahovať napr. ďalekohľady, prenosné mikroskopy, tematické magnetické tabule, odtlačky 

zvieracích stôp, lupy a zväčšovacie sklá na pozorovanie malých zvierat atď. 

2. fáza a 3. fáza (2023 – 2030) 

Skúsenosti získané počas 1. fázy sa použijú na rozšírenie aktivít na lokality Natura 2000 po celom 

Slovensku. Následne sa vytvorí súbor interaktívnych vzdelávacích nástrojov pre poskytovateľov EV 

spolu s balíkom nástrojov osvedčených postupov, ktorý sa bude používať v lokalitách Natura 2000 

po celom Slovensku. 

Vypracujeme školenia pre učiteľov (4 typy) s cieľom začleniť témy sústavy Natura 2000 a 

ekosystémové služby do učebných osnov základných škôl. V každom kraji Slovenska (8 krajov) sa 

uskutoční školenie učiteľov. Školiace materiály budú k dispozícii online pre všetkých učiteľov a 

pedagógov. Vytvorí sa vzdelávací balíček, ktorý bude obsahovať súbor nástrojov s interaktívnymi 

aktivitami a hrami a súbor vzdelávacích nástrojov, aby učiteľom pomohli dostať témy ochrany 

prírody do rôznych školských predmetov. 

Naďalej budeme organizovať vzdelávacie infostánky a „Dni Natura 2000“ pre širokú verejnosť, 

stredné školy založené na osvedčených postupoch z 1. fázy. 

Budeme plánovať, vyvíjať a realizovať výučbový kurz pre univerzity o sústave Natura 2000 a 

ekosystémových službách a spustíme ho počas dvoch semestrov na dvoch slovenských 

univerzitách. 

Zorganizujeme pracovnú skupinu poskytovateľov environmentálnej výchovy z celého Slovenska. 

Na základe ich požiadaviek využijeme najlepšie skúsenosti z aktivít v predvádzacích lokalitách 

projektov (1. fáza), vypracujeme školenia (7 druhov) a vzdelávacie materiály a zaškolíme 

poskytovateľov EV v správnych komunikačných a vzdelávacích technikách s cieľom zvýšiť 

povedomie o sústave Natura 2000 a aby široká verejnosť porozumela ekosystémovým službám. 

Zorganizujeme 3-dňovú exkurziu pre poskytovateľov environmentálnej výchovy 

susedných krajín. Vďaka tejto návšteve spoznáme príklady osvedčených postupov pri komunikácii 

sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb s verejnosti a miestnym zainteresovaným stranám. 

Pre školy sa budú organizovať zaujímavé exkurzie (15) vrátane výletov na kanoe so sprievodcom 

(5) na lokalitách projektu. Zúčastníme sa na konferenciách a workshopoch a budeme zdieľať naše 

skúsenosti a vedomosti o projekte medzi cieľovými skupinami na Slovensku i v zahraničí. 

Vyškolení zamestnanci ŠOP budú organizovať podujatia pre verejnosť v lokalitách sústavy Natura 

2000 po celom Slovensku. Informačné materiály (5 druhov brožúr/letákov) určené pre širokú 

verejnosť a návštevníkov chránených území budú vytvorené s cieľom získať porozumenie a 

podporu ochrany prírody a sústavy Natura 2000. Brožúry predstavia vhodné opatrenia riadenia v 

chránených územiach, dopady klimatickej zmeny v týchto oblastiach a opatrenia na ich 

zmiernenie, ekosystémové služby a ďalšie aktuálne témy. 

Materiály budú vytvorené v jazyku a s obsahom vhodnom pre širokú verejnosť s atraktívnym 

dizajnom. 

Elektronické verzie brožúr budú poskytnuté na webovej stránke projektu. 
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Obmedzenia a predpoklady: 

• Neochota zamestnancov/učiteľov/vedúcich aktivít ŠOP zúčastňovať sa na školeniach a 

následne pri svojej práci skutočne využívať osvedčené postupy. Riadenie rizík: bude 

nevyhnutná dobrá propagácia vzdelávacích aktivít. Riadiaci pracovníci ŠOP – krajské úrady 

a správcovia národných parkov/chránených krajinných oblastí – budú motivovaní posielať 

zamestnancov na školenia na základe odporúčania nadriadeného orgánu – MŽP. Ochotu 

skutočne využívať osvedčené postupy musia zabezpečiť všetky produkty vysokej kvality. 

• Neochota škôl zúčastňovať sa na vzdelávacích programoch alebo podujatiach. Riadenie 

rizík: všetky vzdelávacie materiály budú prispôsobené školským osnovám tak, aby 

dokonale zapadali do vyučovacích hodín a tém, čo zlepší prijatie zo strany učiteľov a 

riaditeľov škôl. 

•  Neochota univerzít prijať vzdelávací kurz. Riadenie rizík: spolupráca s univerzitami bude 

nadviazaná už v 1. fáze. Do tvorby kurzu sa zapoja odborníci z univerzity, aby kurz čo 

najlepšie zodpovedal potrebám a možnostiam univerzity. 

• Oneskorenie výstupov projektu, ktoré slúžia ako nevyhnutný základ pre túto činnosť. 

Riadenie rizík: je potrebné dodržiavať harmonogram projektu. 

Očakávané výsledky (pokiaľ je to možné, kvantitatívne informácie): 

Činnosť prispeje k zlepšeniu kompetencií a zručností profesionálnych poskytovateľov 

environmentálnej výchovy v štátnych inštitúciách. Pre poskytovateľov vzdelávania budú vytvorené 

inovatívne prístupy a produkty pre výučbu environmentálnych tém. Podporené vzdelávacími 

vonkajšími programami pre školopovinné deti, exkurziami a vonkajšie akcie pre širokú verejnosť 

prispejú k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody, sústave Natura 2000 a ekosystémových 

službách. • 

• Osem typov školení/workshopov pripravených pre poskytovateľov 

environmentálnej výchovy – príprava workshopov z hľadiska ich metodiky a 

obsahu, vrátane dokumentov pre účastníkov workshopu; zdroje overovania: 

programy a dokumenty pripravené pre účastníkov workshopu. 

• Štyri typy školení/workshopov pripravených pre učiteľov/lídrov činností – 

príprava workshopov z hľadiska ich metodiky a obsahu, vrátane dokumentov 

pre účastníkov workshopu; zdroje overovania: programy a dokumenty 

pripravené pre účastníkov workshopu. Minimálne 20 školení pre 15 – 25 

účastníkov z radov zamestnancov, učiteľov a vedúcich činností ŠOP (ročne sa 

bude konať 4 – 5 školení/kurzov počínajúc 2. rokom projektu); zdroje 

overovania: prezenčné listiny. 

• 400 účastníkov školenia/kurzu; zdroje overovania: prezenčné listiny 

• 10 vonkajších vzdelávacích programov pre materské školy, základné 

školy, verejnosť a turistov. 
zdroje overovania: dokument, fotografie, zoznam účastníkov 

• 20 „Dní Natura 2000“ pre študentov stredných škôl počas projektu zdroje 

overovania: fotodokumentácia, prezenčné listiny. 

• Najmenej 500 oslovených žiakov a študentov, zdroje overovania: 

prezenčné listiny. 

• 1 súbor produktov environmentálnej výchovy pre poskytovateľov 

environmentálnej výchovy 
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zdroje overenia: zoznam obsahu balíčka, dokumenty, fotografie výrobkov 

• 1 vzdelávací balíček na vyučovanie s pracovnými listami, nápadmi na aktivity, 

vzdelávacie nástroje pre základné školy. zdroje overenia: zoznam obsahu balíčka, 

dokumenty, fotografie nástrojov 

• minimálne 5 „pilotných týždňov Natura 2000“ na vybraných predvádzacích lokalitách 

projektu zdroje overenia: fotografie, prezenčné listiny. 

• univerzitný kurz výučby sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb zdroje 

overovania: dokumenty, fotografie, prezenčné listiny. 

• 1 pracovná skupina poskytovateľov environmentálnej výchovy z celého Slovenska 

zdroje overenia: zoznam členov. 

• 3-dňová exkurzia pre zamestnancov environmentálnej výchovy do susedných krajín, 

zdroje overenia: fotodokumentácia, prezenčné listiny. 

• 15 exkurzií pre školy, z toho 5 výletov na kanoe zdroje 

overenia: fotodokumentácia, prezenčné listiny. 

• Najmenej 6 tlačových správ o Projekte 

zdroje overenia: odkaz alebo tlačená kópia 

• 400 príspevkov na Facebooku, YouTube a Instagrame: zdroje overenia – snímka 

obrazovky s príspevkami 

• účasť aspoň na 10 konferenciách, resp. workshopoch a zdieľanie našich skúseností a 

vedomostí o projekte medzi cieľovými skupinami na Slovensku i v zahraničí. 

• zorganizovaných 10 akcií pre verejnosť 

• 30 vzdelávacích informačných stánkov 

• 5 druhov informačných materiálov 

• súbor vzdelávacích nástrojov pre zamestnancov ŠOP 

Odhad nákladov: 

Priame personálne náklady (DAPHNE) 

Senior špecialista pre životné prostredie (DAPHNE) 

Denná sadzba: 140 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbe podobných špecialistov plus 

očakávaný rast platov počas trvania Projektu. 160 300 EUR/projekt 

Počet osobodní pre 1. fázu Projektu: 195 

Počet osobodní pre 2. a 3. fázu projektu: 950 

Pracovné úlohy: zodpovedá za celkovú koordináciu činností EV (primárne zabezpečuje 

vypracovanie metodických materiálov, programov a pilotných týždňov; vytvorenie a 

realizácia najmenej 20 školení/workshopov pripravených pre poskytovateľov EV a pre 

učiteľov/vedúcich činností; koordinácia pracovnej skupiny poskytovateľov EV; komunikácia 

s odborníkmi a špecialistami EV/zamestnancami enviro-vzdelávania). 

Senior špecialista na vzdelávanie (DAPHNE) 

Denná sadzba: 120 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbe podobných špecialistov plus 

očakávaný rast platov počas trvania Projektu. 137 400 EUR/projekt 

Počet osobodní pre 1. fázu Projektu: 195 

Počet osobodní pre 2. a 3. fázu projektu: 950 

Pracovné úlohy: zabezpečuje vypracovanie vzdelávacích nástrojov; vypracovanie vzdelávacích 

programov a realizácia pilotných týždňov; vytvorenie a realizácia najmenej 20 

školení/workshopov pripravených pre poskytovateľov EV a pre učiteľov/vedúcich aktivít; 

organizácia pracovnej skupiny poskytovateľov EV. 
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PR odborník (DAPHNE) 

Denná sadzba: 140 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbe podobných špecialistov plus 

očakávaný rast platov počas trvania Projektu. 157 500 EUR/projekt 

Počet osobodní pre 1. fázu Projektu: 175 

Počet osobodní pre 2. a 3. fázu projektu: 950 

Pracovné úlohy: PR komunikácia celej činnosti vrátane tlačových správ; príspevkov na 

Facebooku, YouTube a Instagrame, zodpovedá za dodanie výstupov s nimi spojených 
Priame personálne náklady (ŠOP) 

1. fáza: 103 EUR * 120 dní = 12 360 EUR 2. fáza: 100 810 EUR 3. fáza: 30 000 EUR 

Špecialista na environmentálnu výchovu (na tejto pozícii predpokladáme 6 špecialistov z rôznych správ 

CHKO a NP) 

Sadzba zodpovedá sadzbe pre tohto špecialistu v ŠOP SR. 

Pracovné úlohy: aktívna účasť v pracovnej skupine, spolupráca pri príprave študijných materiálov, 

výroba propagačných materiálov, organizácia podujatí, realizácia výsledkov projektu. 

Cestovné náklady (DAPHNE): 

• Stretnutia pracovnej skupiny 

Jednotkové sadzby uplatňované na cestovné náklady: 10 stretnutí x 400 km (priemerná 

vzdialenosť) = 4 000 km x 0,25 EUR/km = 1 000 EUR, 

Jednotkové sadzby uplatňované na stravovacie náklady: 10 dní x 7,60 EUR x 3 osoby = 228 

EUR 

• Vzdelávacie informačné tabule 

Jednotkové sadzby uplatňované na cestovné náklady: 30 ciest x 400 km (priemerná 

vzdialenosť) x 0,25 EUR/km = 3 000 EUR 

Jednotkové sadzby uplatňované na stravovacie náklady: 30 dní x 7,60 EUR x 2 osoby = 456 

EUR 

• Univerzitný kurz výučby sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb Jednotkové 

sadzby uplatňované na cestovné náklady: 10 ciest x 40 km (priemerná vzdialenosť) a 10 

ciest x 400 km (priemerná vzdialenosť) = 4 400 km x 0,25 EUR/km = 1 100 EUR 

Jednotkové sadzby uplatňované na stravovacie náklady: 20 dní x 7,60 EUR x 2 osoby = 304 

EUR 

• 3-dňová exkurzia do susedných krajín 
Jednotkové sadzby uplatňované na stravovanie: ubytovanie za 30 EUR/osoba/noc = 30 EUR x 

5 osôb x 2 noci = 300 EUR; strava na 3 dni x 5 osôb x 24 EUR = 360 EUR 

• Výlety na lokality projektu počas „pilotných týždňov“ (5-dňové) 

5-dňové výlety na 5 lokalít projektu (z Bratislavy na Záhorie a späť – 160 km, z BA do NP 

Muránska planina a spiatočná cesta – 600 km, z BA do CHKO Latorica a spiatočná cesta – 

960 km, z BA do Turca/Veľkej Fatry a spiatočná cesta – 460 km, z BA do CHKO Poľana a 

spiatočná cesta – 400 km: 

Jednotkové sadzby uplatňované na cestovné náklady: 2 580 km (priemerná vzdialenosť) x 0,25 

za km = 645 EUR 

Jednotkové sadzby uplatňované na stravovacie náklady: 5 týždňov x 4 

prenocovania/týždeň; za diéty: EUR = 11,60 EUR na osobu a deň – 5 lokalít x 5 dní x 2 

osoby x 11,60 EUR = 580 EUR 

Ubytovanie za 30 EUR/osoba/noc = 30 x 20 nocí x 2 osoby = 1 200 EUR 

• Školenia/workshopy pre zamestnancov ŠOP, učiteľov a vedúcich aktivít 
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minimálne 20 školení (20 výletov, služobné auto) 

Jednotkové sadzby uplatňované na cestovné náklady: 0,25 EUR/km x 400 km (priemerná 

vzdialenosť) x 20 ciest = 2 000 EUR 

Jednotkové sadzby uplatňované na stravovacie náklady: 7,60 EUR na osobu/deň x 2 osoby x 

20 dní = 304 EUR 

Ubytovanie za 30 EUR/osoba/noc = 30 x 15 nocí x 2 osoby = 900 EUR 

• Dni Natura 2000 pre študentov 

Jednotkové sadzby uplatňované na cestovné náklady: 0,25 EUR/km x 400 km (priemerná 

vzdialenosť) x 20 ciest = 2 000 EUR 

Jednotkové sadzby uplatňované na stravovacie náklady: 7,60 EUR na osobu/deň x 2 osoby x 

20 dní = 304 EUR 

Ubytovanie za 30 EUR/osoba/noc = 30 EUR x 2 osoby x 15 osôb = 900 EUR 

• Konferencie resp. workshopy na Slovensku a v zahraničí 

minimálne 10 dní 

Jednotkové sadzby uplatňované na cestovné náklady: 0,25 EUR/km x 200 km (priemerná 

vzdialenosť) x 10 ciest = 500 EUR 

Jednotkové sadzby uplatňované na stravovacie náklady: 7,60 EUR na osobu/deň x 3 osoby x 

10 dní = 228 EUR 

Náklady na externú pomoc (DAPHNE) 

• Správa podstránky projektu Daphne – webhosting, webdizajn, správa webu – 3 

500 EUR 

• Grafický dizajn vzdelávacích nástrojov a pracovných listov (10 druhov 

vzdelávacích nástrojov, 100 pracovných listov) – 12 000 EUR 

• Tlač vzdelávacích nástrojov a pracovných listov (10 druhov vzdelávacích nástrojov, 

cca 100 pracovných listov) – 29 500 EUR 

• Odborníci na rôzne témy – za účelom výberu (rastlinných/živočíšnych) druhov pre 

10 druhov vzdelávacích nástrojov, na nahliadnutie do pracovných listov, na 

hostovanie počas vzdelávacích podujatí „Dni Natura 2000“ pre študentov a 

vytvorenie vzdelávacieho kurzu o sústave Natura 2000 a ekosystémových 

službách – 9 500 EUR 

Analytik a influencer sociálnych sietí – 10 000 EUR Náklady na externú pomoc (ŠOP SR) 

• Grafický dizajn a tlač propagačných materiálov (5 druhov brožúr/letákov, 5 000 ks 

každého typu): 2 500 EUR 

• Výlety na kanoe s odborným vedením (1 výlet, každý cca. 30 osôb, vrátane 

dopravy a prenájmu kanoe, prenájom 1 500 EUR/1 výlet): 1 500 EUR 

• 3-dňová exkurzia pre zamestnancov environmentálneho vzdelávania ŠOP do 

susedných krajín (30 osôb, doprava, ubytovanie pre 30 osôb/2 noci, strava pre 30 

osôb x 3 dni): 6 000 EUR (2. fáza – 4 500 EUR, 3. Fáza – 1 500 EUR) 

Ostatné náklady (DAPHNE) 

• Stravovanie pre workshopy/školenia – pre 20 školení/workshopov a 20 Dní 

Natura 2000 pre študentov – 400 účastníkov školení a 400 účastníkov Dní Natura 

2000 + 3 ľudia z Daphne/školenia; spolu za 920 porcií – 5 Eur x 920 = 4 600 EUR 

• Vzdelávacie nástroje pre vzdelávací balíček – rôzne vzdelávacie nástroje napr. pre 

základné školy – 3 000 EUR 

• Účastnícky poplatok za konferencie resp. workshopy – najmenej 10 
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konferencií/workshopov, vrátane ubytovania x 100 EUR/konferencia/osoba x 3 

osoby = 3 000 EUR 

Ostatné náklady (ŠOP SR) 

Účastnícky poplatok za konferencie/workshopy – 10 konferencií/workshopov vrátane ubytovania x 

100 Eur/konferencia/osoba x 3 osoby = 3 000 EUR 

Náklady na zariadenie (DAPHNE) 

Notebook a kancelársky softvér – 3 ks. za 1 100 EUR – 3 300 EUR 

Náklady na vybavenie (ŠOP SR): 
Súbor vzdelávacích a didaktických nástrojov: 32 500 EUR 

Spotrebný materiál (ŠOP SR) 

1. fáza: Súbor vzdelávacích a didaktických nástrojov: 12 500 EUR 2. fáza: 20 000 EUR 

Výsledky: 

Názov výsledku Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Zorganizovaných 5 pilotných týždňov sústavy Natura 
2000 

E.4 09/2025 

ukončená 3-dňová exkurzia pre zamestnancov EV E.4 10/2026 

zorganizovaných 20 dní Natura 2000 E.4 06/2030 

ukončených 20 školení pre 15 – 25 účastníkov z radov 
poskytovateľov a učiteľov EV 

E.4 06/2030 

1 dokončený vzdelávací balíček E.4 06/2030 

Súbor vzdelávacích a didaktických nástrojov E.4 12/2021 

Vytvorené brožúry o sústave Natura2000 E.4 12/2023 

vytvorených 6 tlačových správ E.4 12/2030 

400 príspevkov zverejnených na sociálnych sieťach E.4 12/2030 

Míľniky: 

Názov míľnika Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 

Vytvorených 10 vzdelávacích programov E.4 12/2022 

Založená pracovná skupina poskytovateľov EV E.4 12/2023 
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Prieskum školiacich potrieb zamestnancov ŠOP E.4 09/2021 

Zorganizovaných 15 exkurzií pre školy E.4 10/2026 

Vytvorené štyri typy školení pre učiteľov E.4 03/2028 

Vytvorených osem druhov školení pre 
poskytovateľov environmentálnej výchovy 

E.4 03/2030 

Strana 234 z 288 



 

 

Integrované projekty LIFE 2019 – C1e 

F. Riadenie a monitorovanie pokroku projektu (povinné) 

ČINNOSŤ F.1: Projektový manažment 

Príjemca zodpovedný za realizáciu: MŽP 
Úloha: Celkové riadenie projektu IP LIFE 

Kompetencie: MŽP je zodpovedné za celú realizáciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny na 
Slovensku, čo predstavujú všetky príslušné právne predpisy, politiky, stratégie atď. Tento projekt IP 
LIFE by mal počas týchto 10 rokov pomôcť dosiahnuť niektoré z týchto cieľov, najmä vo vzťahu k 
smerniciam EÚ o ochrane prírody a zriadení sústavy Natura 2000, ktoré úzko súvisia s realizáciou 
PAR. 

Zodpovednosti v prípade, že je zapojených niekoľko príjemcov: 
WWF ŠOP DAPHNE, NLC, SVP, PriF UK, SVP (riadenie aktivít partnerov) 

Všetci vyššie uvedení príjemcovia pomôžu pri realizácii tohto projektu IP LIFE spolu s ich vlastnými 

špecifickými činnosťami, ktoré budú viesť. MŽP bude koordinovať celý projekt a bude mať prehľad 

o všetkých činnostiach, ako aj problémoch, ktoré môžu mať niektorí príjemcovia počas realizácie 

projektu. Príjemcovia by mali informovať MŽP, ak budú potrebovať akúkoľvek pomoc. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Projektový manažment je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou projektu. Jeho cieľom je zabezpečiť 
bezproblémovú a kompetentnú realizáciu projektových činností a podporiť dobrú spoluprácu 
medzi partnermi projektu. 

Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Ihneď po začiatku projektu sa vytvoria potrebné štruktúry pre riadenie projektu a na prvé 3 

mesiace trvania projektu budú prijatí stáli zamestnanci projektu. 

Projekt bude viesť projektový manažér na plný úväzok nominovaný koordinujúcim príjemcom 

(MŽP). Projektový manažér bude zodpovedný za celkové riadenie projektu, podávanie správ, 

komunikáciu s EASME a s externým monitorovacím tímom. Skontroluje včasnú a vhodnú realizáciu 

projektových činností a bude monitorovať čerpanie rozpočtu projektu. 

Projektovému manažérovi bude pomáhať projektový asistent a finančný manažér. Projektový 

asistent bude zodpovedať hlavne za administratívne záležitosti, ako je uzatváranie zmlúv, 

zhromažďovanie potrebnej administratívnej dokumentácie pre podávanie správ a administratívne 

záležitosti koordinujúceho príjemcu. Finančný manažér bude zodpovedný za celkové finančné 

riadenie projektu. Pripraví pravidelné správy pre projektového manažéra a vypracuje finančnú časť 

formálnych správ pre EASME. Taktiež bude viesť a dohliadať na finančných manažérov 

projektových partnerov. Projektový manažment na úrovni partnerov bude zabezpečený 

prostredníctvom kontaktných osôb nominovaných každým partnerom a miestnymi finančnými 

manažérmi priamo komunikujúcimi s projektovým manažérom a finančným manažérom. Na 

činnosti spojené s ochranou prírody bude dohliadať vedecký koordinátor nominovaný 

koordinujúcim príjemcom, ktorý bude koordinovať tím odborníkov v ŠOP zodpovedný za realizáciu 

činností ochrany prírody. Na vedúceho pracovníka a pracovníkov na úrovni pracoviska bude 

dohliadať tím odborníkov ŠOP. 
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Tímy zodpovedné za realizáciu činností A, D a E budú vytvorené ad hoc z osôb zodpovedných za 

tieto činnosti. Tieto výkonné tímy budú založené pre každú projektovú činnosť a každý tím bude 

vedený osobou nominovanou príjemcom, ktorý vedie činnosť. Tímy sa vytvoria bezprostredne po 

začiatku projektov pre činnosti, ktoré sa plánujú realizovať od skorého začiatku projektu, a potom 

sa vytvoria postupne vždy tesne pred začiatkom činnosti. Asistent projektu zaregistruje členov 

tímov činnosti a ich vedúcich a pomôže pri ich vytváraní. Vedúci sa budú zodpovedať členom 

skupiny riadenia projektu (pozri nižšie) a v prípade potreby priamo projektovému manažérovi. 

Projektový manažment bude pozostávať z projektového manažéra, projektového asistenta, 

finančného manažéra projektu a vedeckého koordinátora projektu zastupujúceho koordinujúceho 

príjemcu a potom z jednej osoby zastupujúcej každého príjemcu projektu. Táto skupina sa osobne 

stretne raz za 2 mesiace. Medzitým sa zorganizujú pravidelné vzdialené hovory na podporu 

plynulej komunikácie. V prípade potreby môže skupina na stretnutie pozvať členov projektového 

tímu. Cieľom skupiny je pomôcť projektovému manažérovi a jeho/jej tímu pri operatívnom riadení 

projektu naplánovať konkrétne projektové činnosti, hlásiť akékoľvek problémy a oneskorenia a 

podporovať komunikáciu v projektovom tíme. 

Riadiaci výbor projektu bude vytvorený zo zástupcov všetkých partnerov projektu (1 člen za 

partnera). Okrem toho sa bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požadovať, 

aby nominovalo jedného ďalšieho člena výboru ako strategickú zainteresovanú stranu. Projektový 

manažér bude viesť schôdze výboru, no nemá hlasovacie právo. Je možné dohodnúť ad hoc 

pozvanie na stretnutia aj ďalších členov tímu alebo externých odborníkov a hostí. Riadiaci výbor 

bude rokovať o realizácii projektu, o akýchkoľvek problémoch a oneskoreniach a môže sa 

dohodnúť na odporúčaniach pre ďalšiu realizáciu projektu. Bude zodpovedný za strategické 

rozhodnutia o budúcej realizácii projektu. 

Monitorovanie pokroku projektu bude organizovať projektový manažér pomocou projektového 

asistenta. Členovia skupiny riadenia projektu budú v rámci svojej zodpovednosti zhromažďovať 

informácie o pokroku činností. Štvrťročne pripravia pre projektového manažéra stručné správy o 

pokroku v ich činnostiach, výsledkoch a o akýchkoľvek oneskoreniach a problémoch, ktoré sa 

objavia. Rovnaké správy o výdavkoch budú štvrťročne pripravovať finanční manažéri príjemcov 

projektu a budú ich poskytovať finančnému manažérovi projektu. Projektový manažér a finančný 

manažér projektu potom použijú tieto štvrťročné správy na vypracovanie formálnych správ o 

činnosti a finančných správ pre EASME a externý monitorovací tím. Budú tiež pomáhať pri 

organizovaní monitorovacích misií. Ak to bude potrebné, členov projektového tímu požiadajú, aby 

sa tiež zúčastnili misií. Projektový manažér a finančný manažér projektu budú jedinými 

kontaktnými osobami pre EASME a externý monitorovací tím. 

Konzorcium projektu vedie Ministerstvo životného prostredia SR. Skladá sa zo 6 partnerov. Dvaja z 

nich sú agentúry, za ktoré zodpovedá MŽP (ŠOP, SVP), dve mimovládne organizácie (DAPHNE, 

WWF) a dvaja partneri zastupujú akademický a aplikovaný výskumný sektor (UK, NLC). Takéto 

konzorcium dobre predstavuje príslušné skupiny zainteresovaných strán a je dobre vyvážené. V 

porovnaní s koncepčnou poznámkou nie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

medzi projektovými partnermi, no bude informované o realizácii projektu, najmä v súvislosti s 

agendou SPP (a platbami a opatreniami v predvádzacích oblastiach). Rozhodli sa zostať iba v pozícii 

zainteresovanej strany, ale NLC, za ktoré zodpovedá, bolo nominované za projektového partnera. 
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Ministerstvo životného prostredia ako koordinujúci príjemca projektu nesie celkovú zodpovednosť za realizáciu projektu, a 

preto musí zabezpečiť hladkú a včasnú spoluprácu všetkých pridružených príjemcov projektu. Koordinácia projektu, najmä 

činnosti v predvádzacích lokalitách projektu, budú zahŕňať početné návštevy a vonkajšie stretnutia na mnohých lokalitách 

ďaleko od sídla ministerstva a ťažko dostupných verejnou dopravou. Za daných okolností sa použitie auta javí ako najlepšia 

voľba. Oblasti a možnosti prístupu na lokality projektu by však vyžadovali terénny automobil alebo najmenej štvorkolesové 

športové úžitkové vozidlo schopné vyjsť zo spevnených ciest. Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti vo svojom 

vozovom parku nemá také vozidlo. Z tohto dôvodu sa uvažuje o kúpe projektového 4x4 SUV. Bude použité výlučne na účely 

projektu. Okrem cestovania na činnosti projektu môžu byť jedinými možnými výnimkami jazdy v rámci služby alebo údržby 

(napr. návštevy servisu, poisťovne, nákup dodatočného vybavenia atď.). 

  

Na konci projektu sa uskutoční audit výdavkov na projekt. Audity budú 

vykonané u partnerov s príspevkom EÚ presahujúcim 750 000 EUR. 



 

 

 

Organizácia Pozícia Úloha v projekte 

MŽP SR Koordinátor projektu 

F.1 
• Projektový manažér na plný úväzok nominovaný koordinovaným 

prijímateľom MŽP SR 
• Zodpovednosť za celkové riadenie projektu, podávanie správ, 

komunikáciu s EASME a s externým monitorovacím tímom 
• Monitorovanie realizácie činností projektu 

• Koordinácia partnerov a zainteresovaných strán popri organizovaní 

stretnutí s vedúcimi činností a úradníkmi zodpovednými za každý 

subjekt zapojený do projektu 
• Zodpovednosť za plnenie cieľov projektu v rámci časového 

harmonogramu a rozpočtových obmedzení 
• Celkové plánovanie a rozvrhovanie projektu a predsedníctvo v 

Riadiacom výbore projektu 
MŽP SR Finančný manažér 

F.1 
• Pomáhanie projektovému manažérovi v súlade s finančnými 

záležitosťami 
• Zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu 
• Príprava pravidelných finančných správ o projekte 

• Vypracovanie finančnej časti správ pre EASME 
MŽP SR Technický asistent 

A.3, C.3, C.6, F.1, F.2 
• Pomáhanie projektovému manažérovi s technickými záležitosťami 
• Zodpovedá za virtuálne alebo fyzické technické stretnutia 

MŽP SR Úradník pre informovanie A.3, E.1, E.2, 
• Zastupovanie projektu LIFE IP a konzorcia pred externými 

zainteresovanými stranami a iniciatívami; a 
• Komunikácia s EK 

ŠOP SR Správca lokality/odborník 
na 
postupy podávania 
žiadostí 

A1 
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• koordinácia technickej dokumentácie a povolení na realizáciu činností 

ochrany prírody na všetkých pilotných lokalitách a získanie 

stavebných povolení pre centrum riadenia 
ŠOP SR Správca lokality/odborník 

na plánovanie riadenia 
A2 

• príprava integrovaného plánu riadenia, koordinácia ďalších subjektov 

pri ich príprave, príprava katalógu  opatrení riadenia na realizáciu 

plánov riadenia v lokalitách Natura 2000 
ŠOP SR Správca lokality/odborník 

na plánovanie riadenia 
A2 

• príprava integrovaného plánu riadenia, koordinácia ďalších subjektov 

pri ich príprave, príprava katalógu  opatrení riadenia na realizáciu 

plánov riadenia v lokalitách Natura 2000 

ŠOP SR Odborný špecialista 
A2 

• príprava katalógu opatrení riadenia na realizáciu plánov riadenia v lokalitách 

Natura 2000 
ŠOP SR Odborný 

špecialista/odborník na 
opatrenia riadenia 

A2 
• príprava základnej metodiky a integrovaného plánu riadenia 

ŠOP SR Odborný 
špecialista/odborník na 
opatrenia riadenia 

A2 
• príprava základnej metodiky a integrovaného plánu riadenia 

ŠOP SR Správca lokality/odborník 
na plánovanie riadenia 

A3, D1 
• poskytovanie informácií a odborných posudkov o zainteresovaných 

stranách v súvislosti s plánmi riadenia v lokalitách Natura 2000, 

komentovanie stratégie zainteresovaných strán, účasť na 

monitorovaní vplyvu konkrétnych opatrení projektu na biodiverzitu 

v sieti Natura 2000, pomoc pri monitorovaní lokalít projektu 

ŠOP SR Správca lokality – 
zainteresovaná 
strana/užívateľ pôdy 
špecialista 

A4, C6 
• identifikácia vlastníkov a užívateľov pôdy na 

predvádzacích miestach, realizácia komunikačnej stratégie 

zainteresovaných strán, práca a komunikácia so zainteresovanými 

stranami v oblasti projektu 
ŠOP SR Správca lokality – 

zainteresovaná 
strana/užívateľ pôdy 
špecialista 

A4, C6 
• identifikácia vlastníkov a užívateľov pôdy na 

predvádzacích miestach, realizácia komunikačnej stratégie 

zainteresovaných strán, práca a komunikácia so zainteresovanými 

stranami v oblasti projektu 
ŠOP SR Správca lokality – 

zainteresovaná 
strana/užívateľ pôdy 
špecialista 

A4, C6 
• identifikácia vlastníkov a užívateľov pôdy na 

predvádzacích miestach, realizácia komunikačnej stratégie 

zainteresovaných strán, práca a komunikácia so zainteresovanými 

stranami v oblasti projektu 
ŠOP SR Správca lokality – 

zainteresovaná 
strana/užívateľ pôdy 
špecialista 

A4, C6 
• identifikácia vlastníkov a užívateľov pôdy na 

predvádzacích miestach, realizácia komunikačnej stratégie 

zainteresovaných strán, práca a komunikácia so zainteresovanými 

stranami v oblasti projektu 
ŠOP SR Odborný 

špecialista/odborník na 
sústavu Natura 2000 

C1 
• podieľať sa na navrhovaní a vykonávaní terénneho overovania typov 

biotopov a prítomnosti druhov na úrovni lokality, podieľať sa na 

revízii cieľov ochrany cieľových prvkov v 20 lokalitách. 
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ŠOP SR Odborný 
špecialista/odborník na 
pripojenie 

C3, C4 
• konzultácie a pripomienky k dokumentom a tvorba dokumentov 

GIS 
• účasť na procese definovania praktických opatrení na zmiernenie 

účinkov klimatických zmien na cieľové vlastnosti sústavy NATURA 

2000 a bude formulovať nové alebo revidované ciele a opatrenia k 

plánom riadenia jednotlivých lokalít. Poskytne tiež odborné vstupné 

údaje na modelovanie/analýzu klimatickej zmeny, kategorizáciu 

lokalít podľa ich citlivosti na klimatickú zmenu atď. 
• podieľať sa na identifikácii cieľových prvkov ochrany, ktoré 

potrebujú ekologické prepojenie, zabezpečiť zhromažďovanie a 

spracovanie údajov z počítačov (biodiverzita a priestorové údaje), 

ktoré majú k dispozícii, podieľať sa na zhromažďovaní údajov v 

teréne, aby sa vyplnili medzery v údajoch, poskytnúť odborné 

posudky na analýzu/modelovanie ekologických koridorov pre 

vybrané druhy a biotopy 
ŠOP SR Odborný špecialista C5 

• zodpovedná za celkovú koordináciu činnosti C.5 

ŠOP SR Správca lokality 
C5 

• zodpovedná za komunikáciu s miestnymi 
zainteresovanými stranami, koordináciu s projektovými a externými partnermi 

ŠOP SR Správca lokality 
C5 

• zodpovedná za komunikáciu s miestnymi 
zainteresovanými stranami, koordináciu s projektovými a externými partnermi 

ŠOP SR Správca lokality 
C5 

• zodpovedná za komunikáciu s miestnymi 
zainteresovanými stranami, koordináciu s projektovými a externými partnermi 

ŠOP SR Správca lokality 
C5 

• zodpovedná za komunikáciu s miestnymi 
zainteresovanými stranami, koordináciu s projektovými a externými partnermi 

ŠOP SR Terénny asistent 

C5 
• zodpovedná najmä za realizáciu konkrétnych ochranárskych činností v 

rámci čiastkovej činnosti C.5.1. Zúčastní sa tiež na realizácii 

čiastkovej činnosti C.5.2 a C.5.3 na predvádzacích miestach projektu 

Poľana, Záhorie, Muránska Planina a Latorica, kde poskytne 

technické odborné posudky pri realizácii opatrení na obnovu a 

riadenie. 
ŠOP SR Terénny asistent C5 

• zodpovedná najmä za realizáciu konkrétnych ochranárskych činností v 

rámci čiastkovej činnosti C.5.1. Zúčastní sa tiež na realizácii 

čiastkovej činnosti C.5.2 a C.5.3 na predvádzacích miestach projektu 

Poľana, Záhorie, Muránska Planina a Latorica, kde poskytne 

technické odborné posudky pri realizácii opatrení na obnovu a 

riadenie. 

ŠOP SR Terénny asistent 
C5 

• zodpovedná najmä za realizáciu konkrétnych ochranárskych činností v 

rámci čiastkovej činnosti C.5.1. Zúčastní sa tiež na realizácii 

čiastkovej činnosti C.5.2 a C.5.3 na predvádzacích miestach projektu 

Poľana, Záhorie, Muránska Planina a 
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Latorica, kde poskytne technické odborné posudky pri realizácii 

opatrení na obnovu a riadenie 
ŠOP SR Terénny asistent 

C5 
• zodpovedná najmä za realizáciu konkrétnych ochranárskych činností v 

rámci čiastkovej činnosti C.5.1. Zúčastní sa tiež na realizácii 

čiastkovej činnosti C.5.2 a C.5.3 na predvádzacích miestach projektu 

Poľana, Záhorie, Muránska Planina a Latorica, kde poskytne 

technické odborné posudky pri realizácii opatrení na obnovu a 

riadenie. 
ŠOP SR Odborný 

špecialista/odborník na 
ekosystémové služby 

C7 
• príprava článkov, prípadových štúdií, podkladov pre dokumentárny film 

o dôležitosti ekosystémových služieb, príprava a distribúcia 

tlačených materiálov o dokumentárnom filme, príprava prezentácií 

o výstupoch projektu. 

ŠOP SR Odborný 
špecialista/odborník na 
ekológiu krajiny 

C7 
• príprava článkov, prípadových štúdií, 

údajov pre dokumentárny film o dôležitosti ekosystémových 

služieb, príprava a distribúcia tlačených materiálov o 

dokumentárnom filme, príprava prezentácií o výstupoch projektu. 
ŠOP SR Odborných 

špecialista/odborník na 
GIS a databázy ŠOP C7 

• príprava článkov, prípadových štúdií, podkladov pre dokumentárny film 

o dôležitosti ekosystémových služieb, príprava a distribúcia 

tlačených materiálov o dokumentárnom filme, príprava prezentácií 

o výstupoch projektu. 
ŠOP SR Odborný špecialista 

C7 
• príprava článkov, prípadových štúdií, podkladov pre dokumentárny film 

o dôležitosti ekosystémových služieb 
ŠOP SR Odborný špecialista 

C7 
• príprava článkov, prípadových štúdií, podkladov pre dokumentárny film 

o dôležitosti ekosystémových služieb 
ŠOP SR Odborný špecialista 

C7 
• príprava článkov, prípadových štúdií, podkladov pre dokumentárny film 

o dôležitosti ekosystémových služieb 
ŠOP SR Odborný 

špecialista/odborník na 
PAR Natura 2000 

D3 
• zhromažďovanie prevádzkových údajov o realizácii PAR 

ŠOP SR IT špecialista (webová 
stránka projektu) 

E1 
• zodpovedná za riadenie webových stránok projektu 

ŠOP SR Koordinátor projektu ŠOP 
SR 

F1 
• zodpovedná za riadenie projektu v ŠOP 

ŠOP SR Správca lokality/odborník 
na plánovanie riadenia E2 

• bude vyškolený a bude tiež poskytovať odborné posudky na školeniach 

týkajúcich sa riadenia druhov a biotopov 
ŠOP SR Špecialista na 

environmentálnu výchovu E4, E1 
• zabezpečenie výroby vývesných tabúľ a ich inštalácia na predvádzacích miestach 

(5), účasť na seminároch, členstvo v pracovných skupinách, 
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spolupráca pri príprave študijných materiálov a realizácii podujatí, 

distribúcia materiálov, zabezpečenie vzdelávacích a didaktických 

nástrojov pre prácu s rôznymi cieľovými skupinami 
ŠOP SR Špecialista na 

environmentálnu výchovu E4, E1 
• zabezpečenie výroby vývesných tabúľ a ich inštalácie na 

predvádzacích miestach (5), 

účasť na workshopoch, členstvo v pracovných skupinách, 

spolupráca pri príprave študijných materiálov a realizácii podujatí, 

distribúcia materiálov, zabezpečenie vzdelávacích a didaktických 

nástrojov pre prácu s rôznymi cieľovými skupinami 
ŠOP SR Špecialista na 

environmentálnu výchovu E4, E1 
• zabezpečenie výroby vývesných tabúľ a ich inštalácie na 

predvádzacích miestach (5), 

účasť na workshopoch, členstvo v pracovných skupinách, 

spolupráca pri príprave študijných materiálov a realizácii podujatí, 

distribúcia materiálov, zabezpečenie vzdelávacích a didaktických 

nástrojov pre prácu s rôznymi cieľovými skupinami 
ŠOP SR Špecialista na 

environmentálnu výchovu E4, E1 
• zabezpečenie výroby vývesných tabúľ a ich inštalácie na 

predvádzacích miestach (5), 

účasť na workshopoch, členstvo v pracovných skupinách, 

spolupráca pri príprave študijných materiálov a realizácii podujatí, 

distribúcia materiálov, zabezpečenie vzdelávacích a didaktických 

nástrojov pre prácu s rôznymi cieľovými skupinami 
ŠOP SR Špecialista na 

environmentálnu výchovu E4, E1 
• zabezpečenie výroby vývesných tabúľ a ich inštalácie na 

predvádzacích miestach (5), 

účasť na workshopoch, členstvo v pracovných skupinách, 

spolupráca pri príprave študijných materiálov a realizácii podujatí, 

distribúcia materiálov, zabezpečenie vzdelávacích a didaktických 

nástrojov pre prácu s rôznymi cieľovými skupinami 
ŠOP SR Špecialista na 

environmentálnu výchovu E4, E1 
• zabezpečenie výroby vývesných tabúľ a ich inštalácie na 

predvádzacích miestach (5), 

účasť na workshopoch, členstvo v pracovných skupinách, 

spolupráca pri príprave študijných materiálov a realizácii podujatí, 

distribúcia materiálov, zabezpečenie vzdelávacích a didaktických 

nástrojov pre prácu s rôznymi cieľovými skupinami 
ŠOP SR Odborný špecialista 

E3 
Počas 3. fázy projektu poskytne odborné posudky na 2 technických 

workshopoch týkajúcich sa integrovaných plánov riadenia a 1 

technický workshop o riadení nelesných biotopov a centre riadenia. 
WWF Odborník na ochranu 

prírody 
A.1 

• Účasť na príprave štúdie uskutočniteľnosti pre realizáciu činností 

ochrany prírody v Poľane a Muránskej planine. 
• Účasť na príprave technickej správy pre opätovné otvorenie ramien 

lokality a revitalizáciu brehov rieky Moravy a na príprave štúdie 

realizovateľnosti a hydrologického modelu obnovy rieky Morava. 
• Účasť na konzultáciách štúdie uskutočniteľnosti. 
A.2 

Strana 241 z 288 



 

 

  • 

Účasť na príprave integrovaného plánu riadenia a katalógu 

opatrení riadenia na realizáciu plánov riadenia v lokalitách Natura 

2000 
  C.3 

• 
Vedenie vypracovania ochranných a obnovovacích opatrení 

potrebných v lokalitách NATURA 2000 na zmiernenie účinkov 

klimatickej zmeny na cieľové ochranné prvky lokalít. 
  

• 

• 

• 

• 

Odborné vstupy do analýzy odolnosti sústavy NATURA 2000 voči 

klimatickým zmenám. 
Účasť na príprave odbornej štúdie o možných dopadoch klimatickej 

zmeny. 
Účasť na vypracovaní opatrení na zmiernenie dopadov klimatických 

zmien na lokality NATURA 2000, ochranných prvkov cieľového 

územia Účasť na vypracovaní návrhov a dodatkov k právnym a 

politickým nástrojom. 
  C.4 

• 
Účasť na identifikácii ochranných prvkov vyžadujúcich ekologické 

prepojenie, účasť na vyplňovaní medzier v údajoch, identifikácii a 

terénnom overovaní ekologických koridorov a počiatočných 

biotopov. 
  • 

• 

• 

Analyzovanie nástrojov politiky Účasť na príprave katalógu opatrení 

na zabezpečenie ekologickej prepojenosti vybraných druhov a 

biotopov. 
Zmeny a doplnky regionálnych územných plánov a odporúčania pre 

fondy EÚ 2028 – 2034 
  • 

Účasť na príprave školiacich materiálov o ekologickej konektivite. 
  C.5 

• 

• 

Účasť na konkrétnych ochranárskych činnostiach v pilotných 

lokalitách Muránska planina a Záhorie. Účasť na ochrane lesov, 

sladkovodných tokov a druhov zvierat pre projektové lokality 

Poľana a Latorica. 
  • Účasť na zakladaní, testovaní a hodnotení agrolesníckych systémov 

demonštračného charakteru 
  E.3 

• 

• 

• 

Účasť na činnostiach na vytváranie spojení s inými projektmi a 

terénne návštevy 
Odborná účasť na špecializovaných workshopoch pre daňovníkov 

lesov, poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP 

WWF Odborník na divú zver A.1 

• 
Koordinácia štúdie uskutočniteľnosti pre realizáciu činností ochrany 

prírody v Muránskej planine. 
  

• 

• 

Účasť na vypracovaní odborných posudkov a povolení potrebných 

na realizáciu činností na ochranu prírody súvisiacich s biotopmi 

trávnych porastov na pilotných lokalitách. 
Účasť na konzultáciách štúdie uskutočniteľnosti 

  A.2 

• 
Prispievanie odbornými posudkami (ekologické koridory, ochrana 

druhov, riešenie založené na prírode) do integrovaného plánu 

riadenia a katalógu opatrení riadenia na realizáciu plánov riadenia 

v lokalitách Natura 2000 
  C.4  
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• Celková koordinácia činnosti, komunikácia s 
odborníkmi, identifikácia ochranných prvkoch 
vyžadujúcich ekologické prepojenie, vyplňovanie 
medzery v údajoch, identifikácia a terénne 
overovanie ekologických koridorov a počiatočných 
biotopov. 

• Analýza nástrojov politiky 
• Účasť na príprave katalógu opatrení na 

zabezpečenie ekologickej prepojenosti vybraných 
druhov a biotopov. 

• Zmeny a doplnky regionálnych územných plánov a 
odporúčania pre fondy EÚ 2028 – 2034 

• Účasť na príprave školiacich materiálov o 
ekologickej konektivite. 

C.5 
• Koordinácia a odborné posudky konkrétnych 

ochranárskych činností a zapojenie 
zainteresovaných strán do pilotných lokalít 
Muránska planina 

• Poskytovanie odborných posudkov v oblasti 
ochrany druhov zvierat pre lokality projektu Poľana. 

• Účasť na zakladaní, testovaní a hodnotení 
agrolesníckych systémov demonštračného 
charakteru 

E.3 
• Účasť na činnostiach na vytváranie spojení s inými 

projektmi a na terénnych návštevách 
• Odborná účasť na špecializovaných workshopoch 

pre daňovníkov lesov, poľnohospodárov a 
zamestnancov ŠOP 

WWF Odborník na sladkovodné 
toky A.1 

• Účasť na príprave technickej správy pre opätovné otvorenie 
ramena lokalít a revitalizáciu brehov Moravy. 

• Účasť na príprave technických podkladov 
potrebných na  práce obnovy v lokalite Latorica. 

• Účasť na príprave štúdie uskutočniteľnosti a 
hydrologického modelu obnovy rieky Morava a 
účasť na konzultáciách štúdie uskutočniteľnosti 

A.2 
• Prispievanie odbornými posudkami ohľadom 

integrovaného plánu riadenia a katalógu opatrení 
riadenia na realizáciu plánov riadenia v lokalitách 
Natura 2000 

E.3 
• Účasť na činnostiach na vytváranie spojení s inými 

projektmi a na terénnych návštevách 
WWF Odborník na lesy A.1 

• Koordinácia štúdie uskutočniteľnosti pre realizáciu 
činností ochrany prírody na Poľane. 

• Účasť na vypracovaní odborných posudkov a 
povolení potrebných na realizáciu činností na 
ochranu prírody súvisiacich s biotopmi lesov v 
pilotných lokalitách. 

• Účasť na konzultáciách štúdie uskutočniteľnosti A.2 
• Prispievanie odbornými posudkami ohľadom (lesov) 

integrovaného plánu riadenia a katalógu 
manažérskych opatrení na realizáciu plánov 
riadenia v lokalitách Natura 2000 

C.3 
• Účasť na vypracovávaní ochranných a obnovovacích 

opatrení potrebných v lokalitách NATURA 2000 
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na zmiernenie účinkov klimatickej zmeny na cieľové ochranné prvky 

lokalít. 
  • Odborné vstupy do analýzy odolnosti sústavy NATURA 2000 voči 

klimatickým zmenám 
  • 

Účasť na vypracovávaní návrhov a dodatkov k právnym nástrojom a 

politikám. 
  C.5  

  • Koordinácia a odborné posudky konkrétnych ochranárskych 

činností a zapojenie zainteresovaných strán do pilotných lokalít 

Poľany 
  • Poskytovanie odborných posudkov v oblasti ochrany lesov pre 

projektové lokality Poľany. 
  • Účasť na zakladaní, testovaní a hodnotení agrolesníckych systémov 

demonštračného charakteru 

WWF Zainteresovaná strana a 
odborník 

A.1  

 na údaje • 

GIS a dátová podpora pri príprave štúdie uskutočniteľnosti pre 

realizáciu činností na ochranu prírody na Poľane a Muránskej 

planine a účasť na príprave revitalizačnej štúdie a technickej 

projektovej dokumentácie na lokalitách Záhorie a Latorica (GIS, 

spracovanie údajov) 
  A.2  

  • GIS a dátová podpora pre prípravu integrovaného plánu riadenia a 

katalógu opatrení 
  • Posilnenie spolupráce, zapojenie užívateľov pôdy, miestnych 

partnerov a zainteresovaných strán do pilotných lokalít 
  A.3  

  • Celková koordinácia činnosti A.3 
  • Zhromažďovanie a analýza údajov v rámci činnosti 
  • Koordinácia vypracovania stratégie zapojenia zainteresovaných 

strán 
  C.4  

  • 

Účasť na zhromažďovaní údajov od odborníkov, účasť na vypĺňaní 

medzery v údajoch, účasť na identifikácii a terénnom overovaní 

ekologických koridorov a počiatočných biotopov, GIS 
  

• Analýza nástrojov politiky 
  • 

Účasť na príprave návrhu katalógu opatrení na zabezpečenie 

ekologického prepojenia vybraných druhov a biotopov. 
  C.5  

  • Podpora konkrétnych ochranárskych činností a zapojenie 

zainteresovaných strán 
  D.2  

  • Koordinácia prípravy metodiky 
  • Príprava databázy ukazovateľov 
  • Účasť na príprave dotazníkov 
  • Spracovanie údajov od PP a zainteresovaných strán 
  • Účasť na analýze súčasnej situácie a konečného stavu (ex-ante, ex-

post monitoring) 
  • 

Účasť na vypracovaní záverečných správ o sociálno-ekonomických 

dopadoch projektu a ekosystémových službách a ďalších výstupoch 

(infografika, prípadové štúdie, plagáty...) 
  E.2  

  • 

Účasť na organizácii 5 modulov školení v 3 regiónoch týkajúcich sa 

vzťahov s verejnosťou, komunikácie a krízovej komunikácie, 
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zapojenia zainteresovaných strán a riadenia biotopov E3 

• Účasť na organizácii 10 činností na vytváranie spojení s ďalšími 

projektmi, organizácii 10 terénnych prehliadok, organizácii 2 

špecializovaných workshopov pre daňovníkov lesov, 

poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP 

WWF Manažér 

komunikácie 
E.1 
• Celková koordinácia činnosti E1 

• Príprava spoločnej vizuálnej identity, manuálu návrhu projektu a 

propagačných materiálov 
• Príprava komunikačného plánu projektu pre širokú verejnosť 
• Účasť na príprave webovej stránky projektu koordinovanej MŽP 

• Príprava informačného portfólia sústavy Natura 2000 
• Koordinácia prípravy dokumentárneho filmu Natura 2000 a videí 

Natura 2000 
• Koordinácia organizácie fotografickej súťaže Nature a pouličnej 

kampane Natura 2000 
• Koordinácia PR komunikácie celého projektu 
• Príprava tlačových správ a príspevkov na sociálnych sieťach, 

hodnotenie výkonnosti sociálnych sietí 
• Organizácia tlačových výletov na predvádzacie miesta 

• Komentovanie ďalších výstupov PR pripravených partnermi (napr. 

bežné tlačové správy, laická správa, informačné materiály atď.) 
• Koordinácia podujatí pre verejnosť E.2 
• Organizácia 5 modulov školení v 3 regiónoch týkajúcich sa vzťahov s 

verejnosťou, komunikácie a krízovej komunikácie, zapojenia 

zainteresovaných strán a riadenia biotopov 
E.3 

• Účasť na organizácii 10 činností na vytváranie spojení s inými 

projektmi, organizácia 10 terénnych návštev 

WWF Úradník pre informovanie 

A.3 
• Účasť na príprave analýzy zainteresovaných strán 

• Účasť na vypracovaní stratégie zapojenia zainteresovaných strán 
• Príprava komunikačných školení 
• Komunikácia s PP 
D. 2 
• Zodpovedá za koordináciu celkovej činnosti 
• Organizácia stretnutí pracovných skupín 
• Účasť na distribúcii dotazníkov 

• Účasť na zhromažďovaní údajov od PP a zainteresovaných strán 
• Koordinácia prípravy záverečných správ o sociálno-ekonomických 

dopadoch projektu a ekosystémových služieb a ďalších výstupov 

(infografika, prípadové štúdie, plagáty...) 
E. 1 
• Celková koordinácia činnosti E.1 

• Účasť na organizovaní PR činností v kompetencii WWF 
• Účasť na príprave PR výstupov v kompetencii WWF 
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WWF Administratívny a finančný 
manažér 

F.1 
• Finančné riadenie činností projektu WWF 
• Vypracovanie finančnej časti pravidelných štvrťročných správ 
• Nákup a príprava príslušných verejných obstarávaní 
• Správa účtovníctva, uzatváranie zmlúv a platy pre pracovníkov 

projektu 

WWF Koordinátor projektu 
F.1 

• Všeobecná koordinácia činností projektu WWF v rámci WWF 
• Koordinácia projektového tímu WWF 

• Zhromažďovanie informácií o pokroku činností v rámci 

zodpovednosti WWF 
• Príprava štvrťročných správ pre projektového manažéra o pokroku 

v činnostiach, výsledkoch a o akýchkoľvek oneskoreniach a 

problémoch, ktoré sa objavia. 
NLC Odborník – agrolesníctvo 

A.2, C.3, C.4, C.5, E.3 

• kvalifikácia, vzdelanie a vedomosti v oblastiach lesného 

hospodárstva, agrolesníctva a ekológie 
• zručnosti/skúsenosti v oblasti ochrany biodiverzity, agrolesníctva a 

monitorovania prírodných biotopov 
• účasť na činnostiach A2, C3, C4, C5.2, C5.3, 

E3 
• účasť na zvyšovaní odolnosti cieľových prvkov sústavy Natura 2000 

smerom ku klimatickej zmene, realizácia agrolesníckych postupov 

na predvádzacích miestach projektu a tvorba inovatívnych 

prístupov k riadeniu 
• spolupráca na monitorovaní zastaraných odrôd a miestnych druhov 

rastlín na predvádzacích miestach projektu 
• účasť na komunikácii s rôznymi zainteresovanými stranami a šírenie 

výsledkov, PR komunikácia jednotlivých projektových činností, 

vrátane tlačových správ a sociálnych sietí 
NLC Odborník – lesníctvo 

A.2, A.4, C.3, C.4 

• kvalifikácia, vzdelanie a vedomosti v oblasti lesníctva 
• zručnosti/skúsenosti v oblasti lesného hospodárstva 
• účasť na činnostiach A2, A4, C3, C4 

• vypracovanie adaptačných modelov/opatrení na zvýšenie 

trvácnosti a odolnosti lesov voči klimatickým zmenám 

(prostredníctvom zmeny druhového zloženia stromov, 

rekonštrukcie upadajúcich lesov, resp. prechodu na lesné 

hospodárstvo blízke prírode) 
• návrh konkrétnych kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov 

dopadu realizácie modelov v oblastiach projektových modelov 
NLC Odborník – agrolesníctvo a 

správa lovnej zveri 

A.1, A.2, A.3, C.3, C.4, C.5, E.3 

• kvalifikácia, vzdelanie a vedomosti v oblasti lesníctva a správy 

lovnej zveri 
• zručnosti/skúsenosti v oblasti ochrany biodiverzity, lesov a lovnej zveri – 

zamerané na lesníctvo a agrolesníctvo prijateľné k ohrozeným druhom 
• účasť na činnostiach A1, A2, A3, C3, C4, C5.2. C5.3, E3 
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• účasť na modeli špecifického riadenia lesov/agrolesníctva pre 

vybrané oblasti 
• účasť na realizácii konkrétnych ochranárskych činností a realizácia 

postupov lesného, agrolesníckeho hospodárstva a riadenia lovnej 

zveri na predvádzacích miestach projektu a rozvoj inovatívnych 

prístupov riadenia 
• monitorovanie a hodnotenie vplyvu rôznych druhov činností 

riadenia na objekty ochrany 

NLC Odborník 7 (záhradníctvo, 
ovocinárstvo) 

A.1, A.2, C.5 

• kvalifikácia, vzdelanie a vedomosti v oblasti poľnohospodárstva, 

ekológie a pomológie 
• zručnosti/skúsenosti v oblasti ochrany biodiverzity, agroekológie a 

monitorovanie krajinných prvkov a ovocných stromov 
• účasť na činnostiach A1, A2, C5.2 

• koordinácia vypracovania metodiky monitorovania zastaraných 

odrôd a miestnych druhov a zhromažďovania údajov súvisiacich so 

zásobami ovocných stromov 
• spolupráca na činnostiach na predvádzacích miestach projektov 

NLC Odborník na 
komunikáciu s užívateľmi 
pôdy, projektovým 
manažmentom a 
monitorovaním pokroku 
projektu 

C.4, C.5 

• vysokoškolské vzdelanie 
• skúsenosti s riadením projektu a dobré komunikačné schopnosti 
• bude zodpovedný za komunikáciu s užívateľmi pôdy, riadenie 

projektu a monitorovanie pokroku projektu 

NLC Správca lesnej škôlky 

C.5 
• kvalifikácia, vzdelanie a vedomosti v oblasti lesníctva 
• zručnosti/skúsenosti v oblasti riadenia lesných škôlok 

• zodpovednosť za prípravu sadivového materiálu pre agrolesnícke 

systémy zavedené v rámci činnosti C.5.2 
NLC Terénny asistent A.2, C.3, C.4, C.5, E.3 

• stredoškolské vzdelanie 

• zručnosti/skúsenosti v technickej a terénnej práci 

• účasť na všetkých činnostiach v teréne 
NLC Technický asistent a 

terénny technik C.5 
• stredoškolské vzdelanie 

• zručnosti/skúsenosti s účasťou na technickej a terénnej práci v 

terénnych a kancelárskych činnostiach súvisiacich s činnosťou C.5.2 
DAPHNE Hlavný špecialista pre 

životné prostredie 

E.4 
• zodpovedný za činnosť E.4 

• primárne zabezpečuje vypracovanie vzdelávacích nástrojov, 

programov a pilotných týždňov, 
• rozvoj a realizácia najmenej 20 školení/workshopov pripravených 

pre zamestnancov ŠOP a pre učiteľov/vedúcich aktivít, 
• komunikácia s odborníkmi a zamestnancami enviro-vzdelávania 
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DAPHNE Hlavný špecialista pre 
vzdelávanie E.4 

• vypracovanie vzdelávacích nástrojov a vzdelávacích programov, 
• realizácia „pilotných týždňov sústavy Natura 2000“, 

koordinácia/realizácia vzdelávacích informačných stánkov, 
• spoluorganizácia pracovných skupín poskytovateľov 

environmentálneho vzdelávania. 
• realizácia akcií pre verejnosť, zabezpečenie vhodných konferencií a 

workshopov, 
DAPHNE PR odborník 

E.4 
• PR komunikácia celej činnosti vrátane tlačových správ, 
• príspevky na sociálnych sieťach – napr. Facebook, YouTube a 

Instagram a hodnotenie výkonnosti sociálnych sietí, 
• koordinácia podujatí pre verejnosť, 

• zodpovedný za dodanie výstupov s nimi spojených, 
• aktívna účasť na 3-dňovej exkurzii pre enviro-pedagogických 

pracovníkov do susedných krajín 
DAPHNE Hlavný odborník na 

biodiverzitu – koordinátor 

C.1 
• celková zodpovednosť za činnosť C.1, 

• koordinácia vypracovania metodiky zhromažďovania údajov 

týkajúcich sa stavu cieľových prvkov v lokalitách, 
• koordinácia vypracovania metodiky systému priebežného 

vyhodnocovania stavu cieľových objektov v lokalitách sústavy 

Natura 2000 (SCI/SAC) a ich trendov, 
• Koordinácia analýzy a aktualizácia 20 plánov riadenia, 

DAPHNE Hlavný odborník na 
biodiverzitu – biotopy 

C.1, A.2 
• koordinácia inventárov chýbajúcich nelesných a lesných biotopov, 
• hodnotenie stavu cieľových znakov (biotopov) v lokalitách sústavy 

Natura 2000 (SCI/SAC), 
• analýza a aktualizácia 20 plánov riadenia, 

• hodnotenie efektívnosti riadenia 20 lokalít sústavy Natura 2000, 
DAPHNE Hlavný odborník na 

biodiverzitu – hodnotenie 
C.1, A.2 

• vypracovanie metodiky zhromažďovania údajov týkajúcich sa stavu 

cieľových prvkov v lokalitách, 
• koordinácia inventárov chýbajúcich cicavcov, rýb a bezstavovcov, 
• hodnotenie stavu cieľových znakov (druhov) v lokalitách sústavy 

Natura 2000 (SCI/SAC), 
• vylepšenie Informačného systému ŠOP (KIMS) o evidenciu 

vykonaných opatrení riadenia, 
DAPHNE Koordinátor projektu 

F.1 
• bude koordinovať činnosti DAPHNE v rámci Projektu, 
• ako člen skupiny riadenia projektu bude v rámci zodpovednosti 

DAPHNE zhromažďovať informácie o pokroku činností. 
• Štvrťročne pripraví pre projektového manažéra stručné správy o 

pokroku v ich činnostiach, výsledkoch a o akýchkoľvek 

oneskoreniach a problémoch, ktoré sa objavia, 
DAPHNE Správca/administrátor 

F.1 
• bude zodpovedať za finančné riadenie činností projektu DAPHNE, 
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• vypracuje finančnú časť pravidelných štvrťročných správ, 
• bude spravovať účtovníctvo, uzatvárať zmluvy a zazmluvňovať platy 

pre pracovníkov projektu 
SVP Správca lokality 

koordinátor 
A.1, A.2 

• zodpovedný za plynulú realizáciu projektových činností v lokalite 

ZÁHORIE 
• riadi činnosti projektového tímu, zabezpečuje dodržiavanie 

harmonogramu projektu, 
• podieľa sa na príprave štúdií, technickej dokumentácie a 

povoľovacích konaniach, 
• koordinuje práce na mieste projektových činností SVP počas 

realizácie projektu. 
• plánuje, organizuje, riadi, zabezpečuje a kontroluje činnosti 

projektu.. 
• spolupracovať počas postupov podávania správ. 

SVP Správca lokality 
koordinátor 

A.1, A.2 
• zodpovedný za plynulú realizáciu projektových činností v lokalite 

LATORICA 
• riadi činnosti projektového tímu, zabezpečuje dodržiavanie 

harmonogramu projektu, 
• podieľa sa na príprave štúdií, technickej dokumentácie a 

povoľovacích konaniach, 
• koordinuje práce na mieste projektových činností SVP počas 

realizácie projektu. 
• plánuje, organizuje, riadi, zabezpečuje a kontroluje činnosti 

projektu. 
• spolupracovať počas postupov podávania správ. 

SVP Finančný manažér F.1 
• zodpovedá za kontrolu a efektívne využitie finančných 

prostriedkov, spracovanie rozpočtu projektu, spoluprácu pri 

verejnom obstarávaní tendrov SVP. Pracuje na finančných 

správach projektu SVP. 

PriF UK Odborné monitorovanie 

C. 3 
• celková zodpovednosť za činnosť C.3 (Zvyšovanie odolnosti cieľových prvkov 

sústavy Natura 2000 voči klimatickej zmene), 
• koordinácia odborníkov/tímov príjemcov činnosti C.3, 
• Výber/modifikácia úprava/vypracovanie metód použiteľných na 

definíciu/odhad odolnosti cieľových prvkov sústavy Natura 2000 

(typov aj druhov biotopov) voči klimatickej zmene, 
• koordinácia/účasť na odbere vzoriek, spracovaní a vyhodnotení 

údajov (dostupných, resp. dodatočne získaných) týkajúcich sa stavu 

cieľových prvkov, 
• vypracovanie odbornej štúdie hodnotiacej, resp. odhadujúcej 

(možné/pravdepodobné/prebiehajúce) dopady klimatickej zmeny 

na anexové druhy a biotopy prítomné na Slovensku, stanovenie 

priorít pre lokality sústavy Natura 2000, anexových biotopov a 

druhov s ohľadom na vplyv klimatickej zmeny, vypracovanie 

odporúčaných ochranných a obnovovacích opatrení na zmiernenie 

účinkov klimatickej zmeny na cieľové ochranné prvky lokalít 
D. 1 

• celková zodpovednosť za činnosť D.1 (Monitorovanie vplyvu 

konkrétnych činností projektu na biodiverzitu), 
• koordinácia odborníkov/tímov príjemcov činnosti D.1, 
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Obmedzenia a predpoklady: 

• Možné obmedzenie: Zmeny personálu projektového tímu, možná nízka technická a finančná 

kapacita príjemcov projektu. 
Riadenie rizík: Vzťahy v projektovom tíme budú nastavené tak, aby podporovali tímového 

ducha a náladu spolupráce medzi partnermi projektu. Podporia to pravidelné stretnutia 

skupiny pre riadenie projektu a stretnutia skupín činností. Okrem toho budú všetky dôležité 

dokumenty zdieľané pomocou dátových úložísk, takže výmena osôb v projektovom tíme by 

neovplyvnila prístup k údajom o projekte. Projektový manažér bude pravidelne monitorovať 

pokrok projektu a výkonnosť všetkých príjemcov. Každá odchýlka od plánu projektu sa 

okamžite vyrieši a partneri budú musieť navrhnúť adekvátne riešenia na zmiernenie 

problémov. Ak by niektorý partner nemal dostatočné kapacity na vykonávanie svojich úloh, 

zodpovednosti a súvisiaci rozpočet sa prerozdelia medzi ostatných partnerov konzorcia 

projektu (so súhlasom EASME a externého dohľadu). 

• Možné obmedzenie: Problém so zamestnaním zamestnancov projektu. 
Riadenie rizík: Hneď po rozhodnutí o financovaní projektu príjemcovia určia vhodných 

kandidátov na pozície v riadení projektu. Projektový manažér a jeho tím musí začať realizovať 

projekt od jeho úplného začiatku. Podobný proaktívny prístup sa použije aj na iných pozíciách, 

kde sú plánovaní ďalší alebo dočasní zamestnanci. 

Očakávané výsledky (pokiaľ je to možné, kvantitatívne informácie): 

• Hladké riadenie projektu a pravidelné podávanie správ. 

• Vytvorila sa skupina riadenia projektu a riadiaci výbor a organizujú sa ich pravidelné 
stretnutia (raz za 2 mesiace pre skupinu riadenia projektu a raz za rok pre riadiaci výbor). 

• Štvrťročné interné správy o pokroku vypracované skupinou riadenia projektu. 
• Pravidelné formálne podávanie správ pre EASME. 

Odhad nákladov: 

Priame personálne náklady (ŠOP SR) 

1. fáza: koordinátor projektu ŠOP SR: 110 EUR * 430 dní = 47 300 EUR. Sadzba zodpovedá 
sadzbám podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas trvania projektu. 

2. fáza: 118 250 EUR 
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  • výber ukazovateľov, 
výber/úprava/vypracovanie monitorovacích metód 
použiteľných na vyhodnotenie vplyvu činností 
projektu na biodiverzitu s ohľadom na medzery v 
údajoch   • koordinácia/účasť na odbere vzoriek, 
spracovanie a vyhodnotenie údajov (dostupných, 
resp. dodatočne získaných) 

  • vypracovanie monitorovacích správ 
  D.2 
  • poskytovanie potrebných údajov, 

• pomoc pri zhromažďovaní a analýze údajov 
zameraných na sociálno-ekonomické aspekty vo 
vzťahu k ochrane prírody 

  
F.1 
realizácia tohto projektu IP LIFE spolu s procesom vzdelávania 
PriF UK 



 

 

3. fáza: 70 950 EUR 

Priame personálne náklady (WWF) 
1. fáza: Administratívny a finančný manažér: 175 EUR * 76 dní = 15 050 EUR Koordinátor projektu: 
150 EUR * 80 dní = 12 000 EUR 

Sadzba zodpovedá sadzbám podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas 
trvania projektu. 
2. fáza: 78 875 EUR 3. fáza: 47 325 EUR 

Priame personálne náklady (SVP) 
1. fáza: Finančný manažér: 35 500 EUR 
Sadzba zodpovedá sadzbám podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas 
trvania projektu. 
2. fáza: 88 750 EUR 3. fáza: 53 250 EUR Celkom: 177 500 EUR 

Priame personálne náklady (MŽP) 
1. fáza: Koordinátor projektu: 200 EUR * 430 dní = 86 000 EUR Finančný manažér: 170 EUR 73 * 430 
dní = 73 100 EUR Technický asistent: 130 EUR * 86 dní = 11 180 EUR 
Sadzba zodpovedá sadzbám podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas 
trvania projektu. 
2. fáza: 537 500 EUR 3. fáza: 180 000 EUR 

Priame personálne náklady (PriF) 
2. fáza: 46 070 EUR 3. fáza: 31 090 EUR 

Priame personálne náklady (PriF UK) 
1. fáza: 123 EUR * 30 dní = 3 690 EUR 
Sadzba zodpovedá sadzbám podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas 
trvania projektu. 
2. fáza: 10 000 EUR 3. fáza: 3 700 EUR 

Priame personálne náklady (DAPHNE) 
Pozícia/úloha v projekte: Stáli zamestnanci – Koordinátor projektu 
Denná sadzba: 170 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbám podobných pozícií na Slovensku, plus očakávaný 
rast platov počas trvania projektu. 
Počet osobodní: 1. fáza: 2 roky * 45 osobodní = 90 osobodní, ďalšie fázy 360 osobodní, spolu 450 
osobodní * denná sadzba 170 EUR = 76 500 EUR 

Pozícia/úloha v projekte: Stáli zamestnanci - manažér/administrátor 
Denná sadzba: 150 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbám podobných pozícií na Slovensku, plus 
očakávaný rast platov počas trvania Projektu. 
Počet osobodní: 1. fáza: 2 roky * 45 osobodní = 90 osobodní, ďalšie fázy 360 osobodní, spolu 450 
osobodní * denná sadzba 150 EUR = 67 500 EUR 

Trvanlivý tovar: Náklady na zariadenie (MŽP) 
Auto (SUV – 4x4 s hybridným motorom) 1 auto: 40 000 EUR 
4 x laptop a kancelársky softvér: 10 800 EUR 
IT skladovacie miesto: 2 400 EUR 
Audio/video interaktívny informačný bod: 10 000 EUR 
Kancelárske vybavenie (nábytok, flipchart atď.): 4 000 EUR 
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Ostatné náklady (ŠOP SR) 
1. fáza: Finančný audit: 3 000 EUR 2. fáza: 18 
000 EUR 3. fáza: 5 000 EUR 

Ostatné náklady (DAPHNE) 

1. fáza: Finančný audit: 2 000 EUR 

Ostatné náklady (SVP) 
1. fáza: Finančný audit: 3 000 EUR 2. fáza: 7 
500 EUR (audit) 
3. fáza: 4 500 EUR (audit) 

Ostatné náklady (NLC) 

1. fáza: Finančný audit: 1 000 EUR  

Ostatné náklady (MŽP) 

1. fáza: Finančný audit 1. fázy: 5 903 EUR 2. fáza: 50 
903 EUR (5 903 EUR audit) 
3. fáza: 50 903 EUR (5 903 EUR audit) 
Servis auta/kontroly údržby/mýta (fáza 1, 2, 3): 3 500 EUR Poistenie vozidla 
(fáza 1, 2, 3): 4 000 EUR 

Ostatné náklady (WWF) 
1. fáza: Finančný audit: 3 000 EUR 

Výsledky: 

Názov výsledku Kód 
príslušnej 
činnosti 

Termín 

1. priebežná správa F.1 12/2022 

2. priebežná správa F.1 12/2027 

Finančná správa F.1 03/2031 

Zápisnica z 1. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2021 

Zápisnica z 2. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2022 

Zápisnica z 3. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2023 

Zápisnica zo 4. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2024 

Zápisnica z 5. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2025 

Zápisnica zo 6. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2026 

Zápisnica zo 7. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2027 

Zápisnica z 8. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2028 

Zápisnica z 9. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2029 

Zápisnica z 10. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2030 
Zápisnica z 11. stretnutia riadiaceho výboru F.1 11/2030 
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Míľniky 

Názov míľnika Kód 
príslušnej 
činnosti 

Termín 

Najatý projektový manažér, finančný manažér, vedecký 
manažér a projektový asistent 

F.1 12/2020 

Prvé stretnutie skupiny projektového manažmentu F.1 01/2021 
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ČINNOSŤ F.2: Príprava plánu po ukončení projektu After-LIFE 

Príjemca zodpovedný za realizáciu: MŽP 

Úloha: Celková koordinácia činnosti a zodpovednosť za následné činnosti a činnosti súvisiace s 

týmto IP LIFE (hlavne s ŠOP). Ak bude ochota a možnosť, môžu existovať nejaké nápady týkajúce sa 

nového IP LIFE alebo iných projektov spojených s realizáciou PAR a sústavy Natura 2000, ale aj 

širších činností a aktivít. 

Kompetencie: MŽP je a bude (hlavne spolu so ŠOP) zodpovedné za všetky pokračovania lokalít 

sústavy Natura 2000 a za ďalšiu ochranu, obnovu a riadenie prírody, biodiverzity a krajiny, v ktorej 

bude pokračovať aj po ukončení tohto projektu IP LIFE. 

Zodpovednosti v prípade, že je zapojených niekoľko príjemcov: 

ŠOP, WWF, DAPHNE, SVP, PriF UK, NLC (príspevky do plánu) 

Všetci vyššie uvedení príjemcovia pomôžu pri realizácii tohto projektu IP LIFE spolu s ich vlastnými 

špecifickými činnosťami, ktoré budú viesť. MŽP skúsi koordinovať celý projekt a bude mať prehľad 

o všetkých činnostiach, ako aj problémoch, ktoré môžu mať niektorí príjemcovia počas realizácie 

projektu. Príjemcovia by mali informovať MŽP, ak budú potrebovať akúkoľvek pomoc. 

Dôvody, prečo je táto činnosť potrebná: 

Plán po ukončení projektu After-Life je povinný dokument, ktorý sa musí vypracovať pre každý 

projekt LIFE. Popis (čo, ako, kde a kedy): 

Plán po ukončení projektu After-LIFE je dôležitý dokument, ktorý definuje pokračovanie 

projektových činností po ukončení projektu. V pláne sa definuje, ktoré projektové činnosti si 

vyžadujú ďalšie pokračovanie a ako to bude zabezpečené, MŽP/ŠOP alebo iní príslušní partneri 

(ktorí môžu byť tiež od pridružených príjemcov, ale aj od prípadných ďalších zainteresovaných 

strán). Činnostiam sa bude venovať konkrétna zodpovednosť a určia sa dostupné zdroje 

financovania. Zahŕňajú fondy EÚ (kohézne fondy, spoločná poľnohospodárska politika, 

štrukturálne fondy (vrátane projektov INTERREG) atď.), ale aj národné zdroje (štátny rozpočet, 

environmentálny fond alebo možné nové zdroje), všetko bude závisieť od skutočnej štruktúry 

dostupných finančných zdrojov. Slovensko by malo pracovať na mobilizácii zdrojov aj z iných 

nových a inovatívnych finančných zdrojov pochádzajúcich tiež zo súkromného sektoru atď. 

Osobitná pozornosť sa bude venovať replikácii a prenosu skúseností s projektom, ako aj šíreniu 

výsledkov predvádzacích činností projektu všetkým príslušným zainteresovaným stranám a 

prípadne aj novým príjemcom a zainteresovaným stranám. 

Prípravu plánu bude koordinovať MŽP/ŠOP, ale všetci partneri projektu prispejú svojimi 

odbornými posudkami k činnostiam, za ktoré sú zodpovední. Plán bude predložený EASME, ale 

bude zverejnený aj na webových stránkach projektu. Bude pripravený v oboch jazykoch – 

slovenskom a anglickom. 
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Obmedzenia a predpoklady: 

IP LIFE sa bude realizovať počas nasledujúcich 10 rokov, kedy sa bude pripravovať aj nové 

programové obdobie a dovtedy nebudú stále možné všetky výsledky. Do konca projektu bolo 

možné použiť iba čiastkové návrhy z projektového obdobia a ďalšie výsledky sa použijú až neskôr, 

keď bude prebiehať programové obdobie. 

Očakávané výsledky (pokiaľ je to možné, kvantitatívne informácie): 

Politická nestabilita a zmeny v dokumentoch o financovaní 

Plánovanie strategických dokumentov sa však realizuje na 7-ročné obdobia, je silne ovplyvnené 

politickými prioritami vlády, ako aj prioritami prezentovanými na úrovni EÚ. V pláne sa určí 

najlepšia možnosť, ako pokračovať v projektových činnostiach z finančného a administratívneho 

hľadiska. V pláne sa však použije pohotovostné plánovanie (alternatívne riešenia), aby bol plán 

pružnejší voči zmenám v prioritách financovania. 

Odhad nákladov: 

MŽP predpokladá, že počas realizácie IP LIFE a prípravy povinných správ a zápisníc bude zrejmé, čo 

sa urobilo a čo je ešte potrebné urobiť, takže príprava plánu po ukončení projektu after-LIFE 

projektu nebude vyžadovať žiadne ďalšie náklady. Bude súčasťou dennej základnej práce 

projektových manažérov. 

Priame personálne náklady (MŽP) 

1. fáza: Technický asistent: 130 EUR * 86 dní = 11 180 EUR. Sadzba zodpovedá sadzbám podobných 

pozícií na Slovensku, plus očakávaný rast platov počas trvania projektu. 

3. fáza: 35 000 EUR 

Trvanlivý tovar: Náklady na zariadenie (MŽP) 
2. fáza: 9 000 EUR 

Výsledky: 
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Plán After-LIFE po ukončení projektu 
bude podrobný plán so všetkými 
návrhmi pochádzajúcimi z 
prebiehajúceho projektu IP LIFE. Plán 
(alebo stratégia) sa bude vzťahovať na 
všetky činnosti, ktoré boli úspešne 
ukončené a ktoré si budú vyžadovať 
neustále opatrenia, pokračovanie 
riadenia, ale aj medzery, ktoré môžu byť 
výsledkom IP LIFE. Najdôležitejšie budú 
tiež návrhy ďalších relevantných 
projektov alebo nápadov, ktoré by 
mohli byť pokryté buď novým 
projektom IP LIFE, alebo niekoľkými 
ďalšími projektmi a činnosťami finančne 
podporenými z rôznych fondov. 

Kód 

príslušnej 

činnosti 

Termín 



 

 

 

Názov výsledku   

Plán po ukončení projektu After-LIFE F.2 12/2030 

Míľniky: 

Názov míľnika 

Kód súvisiacej 

činnosti 

Termín 

Záverečné stretnutie skupiny riadenia 
projektu 

F.2 11/2030 
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Integrované projekty LIFE 2019 – C2 

VÝSLEDKY, MÍĽNIKY A HARMONOGRAM PODÁVANIA SPRÁV 

HLAVNÉ VÝSLEDNÉ PRODUKTY PROJEKTU 

Názov výsledku 
Kód 

pridruženej činnosti 

Termín 

Technická dokumentácia pre stredisko riadenia A.1 12/2022 

Štúdia uskutočniteľnosti a technická projektová 

dokumentácia pre lokality Záhorie 
A.1 12/2022 

Technická projektová dokumentácia pre lokality Latorica A.1 12/2022 

Štúdia uskutočniteľnosti pre Poľanu a Muránsku planinu A.1 12/2022 

Vypracovaný plán integrovaného riadenia pre oblasť 
Záhorie 

A.2 12/2024 

Katalóg opatrení riadenia na realizáciu plánov riadenia v 

lokalitách Natura 2000 

A.2 12/2024 

Stratégia pre zapojenie zainteresovaných strán a 
komunikáciu 

A.3 12/2021 

Pokyny pre komunikáciu s užívateľmi pôdy A.4 12/2021 

Revidované ciele ochrany cieľových prvkov v 20 lokalitách 

sústavy Natura 2000 
C.1 03/2022 

Metodika hodnotenia efektívnosti riadenia 
C.1 04/2024 

Informačný systém ŠOP (KIMS) vylepšený na ukladanie 

dôkazov o vykonaných opatreniach riadenia, 

C.1 10/2024 

20 aktualizovaných plánov riadenia lokalít sústavy Natura 
2000 

C.1 10/2025 

Systém hodnotenia účinnosti riadenia súvisiaci s cieľovými 

funkciami v SCI/SAC, ktoré sú súčasťou informačného 

systému ŠOP 

C.1 10/2026 

Metodika hodnotenia stavu ochrany na úrovni lokality 
C.2 12/2025 

Správa o stave druhov a biotopov európskeho záujmu 

(podávanie správy) 
C.2 12/2025 

Odborná štúdia o možných dopadoch klimatickej zmeny C.3 12/2026 

Opatrenia na zmiernenie účinkov klimatickej zmeny v 

lokalitách sústavy NATURA 2000 sa zameriavajú na 

ochranné prvky 

C.3 12/2027 

Štúdia ochranných prvkov ohrozených fragmentáciou 

biotopov 
C.4 04/2021 
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Katalóg opatrení na zachovanie alebo zlepšenie prepojenia 

pre vybrané prvky ochrany 

C.4 12/2026 

Zmeny a doplnky pre 8 regionálnych územných plánov a 

odporúčania pre fondy EÚ 2028 – 2034 

C.4 12/2027 

Školiaci materiál o ekologickej konektivite C.4 12/2028 

Operačné plány pre 2 riadiace centrá C.5 12/2023 

Terénne správy o opatreniach realizovaných centrami 

riadenia po 2 rokoch 

C.5 01/2025 

Terénne správy o opatreniach realizovaných centrami 

riadenia po 4 rokoch 

C.5 01/2027 

Terénne správy o opatreniach realizovaných centrami 

riadenia po 6 rokoch 

C.5 01/2029 

Terénne správy o opatreniach realizovaných centrami 

riadenia po 8 rokoch 

C.5 12/2030 

Dohovory s vlastníkmi pôdy o obnove rašelinísk na 

zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti investícií/obnovy C.5 12/2030 

Katalóg miestnych odrôd ovocných stromov na Poľane C.5 12/2024 

Odporúčania pre dokumenty politík a právne nástroje a 

fondy EÚ 2028 – 2034 
C.5 12/2027 

Dohovory s vlastníkmi pôdy o agrolesníckych opatreniach 

na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti investícií/obnovy C.5 12/2030 

Fotodokument z realizácie konkrétnych ochranných 

opatrení na predvádzacích miestach projektu 

C.5 12/2029 

Dohovory s vlastníkmi pôdy o integrovanej prírode a 

riadení krajiny a s cieľom zabezpečiť dlhodobú 

udržateľnosť investícií/obnovy 

C.5 12/2030 

Správa o vlastníckej situácii a dostupnosti pozemkov 

potrebných na realizáciu stavebných prác koordinovaných 

SVP 

C.6 12/2022 

Listy vlastníctva na 70 ha (700 000 m2) pôdy zakúpenej 

ŠOP SR na predvádzacích miestach projektu 

C.6 12/2025 
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Správy o uplatňovaní navrhovanej metodiky hodnotenia 

ekosystémových služieb vo vybraných študijných 

oblastiach na miestnej úrovni zameraných na lokality 

sústavy Natura 2000 a okolité oblasti 

C.7 12/2024 

Mapa ekosystémov pre projektové oblasti – overená verzia 

C.7 12/2029 

Usmernenia pre pravidelné monitorovanie a hodnotenie 

sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb 

C.7 12/2025 

Pokyny pre potenciálne použitie rôznych nástrojov 

podporujúcich rozhodovanie rôznych subjektov pri 

posudzovaní budúcich plánov 
C.7 12/2027 

Realizácia výsledkov hodnotenia ekosystémových služieb v 

integrovanom pláne riadenia a návrh realizácie hodnotenia 

ekosystémových služieb ako povinná súčasť plánov 

riadenia lokalít sústavy Natura 2000 na Slovensku 

C.7 12/2026 

Mapa celkových výhod siete Natura 2000 v kľúčových 

kategóriách ekosystémových služieb 
C.7 12/2028 

Súhrnná publikácia o celkových výhodách siete Natura 

2000 z hľadiska ponuky ekosystémových služieb C.7 12/2029 

Metodika monitorovania vplyvu konkrétnych činností 

projektu na biodiverzitu 
D.1 05/2021 

1. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych činností 

projektu na biodiverzitu – počiatočný stav pred realizáciou 

konkrétnych činností projektu na predvádzacích miestach 

D.1 12/2022 

2. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych činností 
projektu na biodiverzitu – stav počas realizácie konkrétnych 
činností projektu na predvádzacích miestach 

D.1 12/2027 

3. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych činností 
projektu na biodiverzitu – stav po realizácii konkrétnych 
činností projektu na predvádzacích miestach 

D.1 12/2030 

4. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych činností 
projektu na biodiverzitu – stav po 5 rokoch po realizácii 
konkrétnych činností projektu na predvádzacích miestach 

D.1 03/2036 

Usmernenie s ukazovateľmi a dotazníkmi o tom, ako 

monitorovať sociálno-ekonomický dopad projektu a ľudí, 

ktorých sa dotknú činnosti projektu 
D.2 11/2021 
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Vyvinutie metodiky hodnotenia ekosystémových služieb v 

pilotných lokalitách 
D.2 12/2025 

Záverečná správa o sociálno-ekonomických dopadoch 

projektu na miestnu ekonomiku a obyvateľstvo 
D.2 10/2030 

Záverečná správa o vplyve riadiacich činností na 

ekosystémové služby na lokalitách projektu 

D.2 10/2030 

1. správa o pokroku pri realizácii PAR D.3 11/2024 

2. správa o pokroku pri realizácii PAR D.3 11/2027 

3. správa o pokroku pri realizácii PAR D.3 10/2030 

1. priebežný výpis údajov o projekte z webového nástroja 
KPI ako súčasť strednodobej správy o projekte 

D.4 12/2022 

2. priebežný výpis údajov o projekte z webového nástroja 
KPI ako súčasť záverečnej správy o projekte 

D.4 12/2027 

Záverečný výpis údajov o projekte z webového nástroja KPI 
ako súčasť záverečnej správy o projekte 

D.4 03/2031 

Webová stránka projektu E.1 12/2022 

5 vývesných tabúľ E.1 12/2023 

Informačné portfólio N2000 E.1 12/2025 

Dokumentárny film a krátke videá pre sociálne siete E.1 12/2027 

Vonkajšia výstava N2000 E.1 12/2025 

Laická správa (verzia – tlačená, elektronická) E.1 12/2030 

Sprievodca komunikáciou o ochrane prírody E.2 10/2022 

Brožúra o agrolesníctve pre poľnohospodárov a lesníkov E.3 11/2024 

Monografia o agrolesníckych systémoch na Slovensku E.3 12/2026 

Stratégia replikácie a prenosu projektových riešení s 10 
konkrétnymi konceptmi prípadov replikácie 

E.3 12/2028 

Zorganizovaných 5 pilotných týždňov sústavy Natura 2000 E.4 09/2025 

ukončená 3-dňová exkurzia pre zamestnancov EV E.4 10/2026 

zorganizovaných 20 dní Natura 2000 E.4 06/2030 

ukončených 20 školení pre 15 – 25 účastníkov z radov 

poskytovateľov a učiteľov EV 
E.4 06/2030 

1 dokončený vzdelávací balíček E.4 06/2030 

Súbor vzdelávacích a didaktických nástrojov E.4 12/2021 

Vytvorené brožúry o sústave Natura2000 E.4 12/2023 

vytvorených 6 tlačových správ E.4 12/2030 

400 príspevkov uverejnených na sociálnych sieťach E.4 12/2030 

1. priebežná správa F.1 12/2022 

2. priebežná správa F.1 12/2027 

Finančná správa F.1 03/2031 
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Zápisnica z 1. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2021 

Zápisnica z 2. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2022 

Zápisnica z 3. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2023 

Zápisnica zo 4. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2024 

Zápisnica z 5. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2025 

Zápisnica zo 6. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2026 

Zápisnica zo 7. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2027 

Zápisnica z 8. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2028 

Zápisnica z 9. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2029 

Zápisnica z 10. stretnutia riadiaceho výboru F.1 01/2030 

Zápisnica z 11. stretnutia riadiaceho výboru F.1 11/2030 

Plán po ukončení projektu After-LIFE F.2 12/2030 

HLAVNÉ MÍĽNIKY PROJEKTU 

Názov míľnika 

Kód súvisiacej 
činnosti 

Termín 

Schválená technická dokumentácia pre stredisko riadenia A.1 12/2022 

Konzultácia štúdie uskutočniteľnosti a technickej 

dokumentácie pre lokality Záhorie a Latorica 

A.1 06/2022 

Konzultácia štúdie uskutočniteľnosti pre lokality Poľana a 

Muránska planina 
A.1 06/2022 

Stretnutie odborníkov a definícia plánu práce pre IMP a 

katalóg opatrení 
A.2 12/2021 

Pripomienky k návrhu katalógov opatrení a plánu 

integrovaného riadenia pre oblasti Záhoria a Poľany. A.2 12/2023 

Stratégia zainteresovaných strán bola načrtnutá A.3 02/2021 

Identifikácia užívateľov a vlastníkov pôdy A.4 12/2021 

Údaje o chýbajúcich cieľových vlastnostiach sú v informačnom 

systéme ŠOP 
C.1 06/2024 

Schválená metodika hodnotenia efektívnosti riadenia 
C.1 11/2024 

Schválených 20 aktualizovaných plánov riadenia C.1 06/2026 

Spustil sa systém hodnotenia efektívnosti riadenia 
C.1 06/2027 
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Boli zriadené ďalšie trvalé monitorovacie lokality na úrovni 

lokalít C.2 12/2023 

Metodika hodnotenia stavu ochrany na úrovni lokality 
C.2 12/2025 

Prijaté zmeny a doplnenia príslušných vnútroštátnych politík a 

plánov 
C.3 12/2029 

Identifikované cieľové vlastnosti sústavy Natura 2000, ktoré 

potrebujú ekologické pripojenie a vyplnili sa medzery v 

údajoch 

C.4 12/2022 

Boli identifikované a overené cieľové vlastnosti pre ekologické 

koridory a počiatočné biotopy 
C.4 12/2025 

Vypracované návrhy na revíziu politík a strategických 

dokumentov 
C.4 12/2027 

Údaje o ekologickej konektivite zverejnené C.4 12/2027 

Pre profesionálov bolo pripravené školenie o ekologickej 

prepojenosti 
C.4 12/2028 

Centrá riadenia zriadené a plne vybavené C.5 12/2022 

Zamestnaní technickí manažéri pre centrá riadenia C.5 12/2022 

Zlepšený stav 1 500 ha oblasti rašelinísk po realizácii 

ekologickej obnovy 
C.5 01/2031 

Zavedené agrolesnícke systémy demonštračného charakteru 

na projektových lokalitách na 60 ha 
C.5 12/2025 

Zavedené agrolesnícke systémy predvádzacieho charakteru 

na projektových lokalitách s celkovou plochou 120 ha 

C.5 12/2029 

Vypracované odporúčania pre dokumenty politík a právne 

nástroje a fondy EÚ 2028 – 2034 

C.5 12/2027 

Ukončené činnosti riadenia obnovy pre Thesium ebracteatum 
v SCI Hradné lúky 

C.5 03/2025 

Dokončená obnova vybraných biotopov trávnatých porastov v 
SPA Poľana pre tetrova hlucháňa 

C.5 03/2025 

Riedenie lesov na obnovu biotopu tetrova hlucháňa v SPA 

Poľana na 70 ha hotové 
C.5 12/2028 

Plán upraveného riadenia zveri pre SPA Poľana a SPA 

Muránska Planina – Stolica C.5 12/2023 

Lesné hospodárstvo blízke prírode na podporu biotopu 

tetrova hlucháňa zavedené na 300 ha v SPA Poľana 

C.5 12/2028 

Obnova biotopov pasienkov pre vtáky a hmyz v lokalite 

projektu Muránska Planina 
C.5 12/2027 

Riedenie lesov na obnovu biotopu tetrova hlucháňa v SPA 

Muránska planina – Stolica na 120 ha hotové 
C.5 12/2028 
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Lesné hospodárstvo blízke prírode na podporu biotopu 

tetrova hlucháňa zavedené na 300 ha v SPA Muránska Planina 

– Stolica 

C.5 12/2028 

Ochrana 100 ha chovných biotopov pre * Pseudogaurotina 

excellens v lokalite projektu Muránska planina C.5 12/2027 

Na štyroch lokalitách na rieke Morava v lokalite projektu 

Záhorie sa odstránilo spevnenie brehu 
C.5 12/2026 

Obnovené biotopy reofilných druhov – opätovné prepojenie 

vybraného riečneho meandra 
C.5 12/2027 

Staré odtokové kanály odstránené v celkovej dĺžke 10 000 

metrov na zlepšenie mokradí na predvádzacích miestach 

projektu Záhorie 
C.5 12/2025 

Drobné mokraďové biotopy na celkovej ploche 10 ha 

vytvorené na predvádzacom mieste projektu Záhorie C.5 12/2025 

Obnovené biotopy pre ohrozenú korytnačku európsku Emys 

orbicularis na 30 ha 
C.5 12/2027 

Obnovené biotopy sladkovodných tokov 3150 s Marsilea 

quadrifolia v Tice oxbows  na 875 ha 

C.5 12/2027 

Obnovené trávnaté porasty na 20 ha na SKUEV0019 Tarbucka 

C.5 12/2027 

Boli podpísané dohody o uzavretí budúcich kúpno-predajných 

zmlúv s vlastníkmi pozemkov 
C.6 12/2025 

Spracované geometrické plány C.6 06/2026 

Kúpno-predajné zmluvy na kúpu pozemku podpísané na SK C.6 06/2026 

Prepis ŠOP SR ako vlastníka pôdy do katastra nehnuteľností 

(kataster) C.6 12/2026 

Účasť na medzinárodnej odbornej konferencii vrátane 

prezentácie výstupov C.7 12/2024 

Začiatok overovania ekosystémov na projektových lokalitách 

na mieste 
C.7 06/2022 

Dokončenie prípadových štúdií v lokalitách projektu C.7 12/2024 

Vytvorenie hodnotovej databázy pre príslušné ekosystémové 

služby a sociálno-ekonomické prínosy siete Natura 2000 C.7 12/2028 

Sfinalizovanie metodiky monitorovania vplyvu konkrétnych 

činností projektu na biodiverzitu 
D.1 05/2021 

Zavedenie monitoringu – zhromažďovanie počiatočných 
hodnôt projektových ukazovateľov pre príslušné druhy a 
biotopy 
– stav pred dokončením realizácie konkrétnej činnosti 
projektu na predvádzacích miestach 

D.1 12/2022 

Strana 263 z 288 



 

 

Strednodobé hodnotenie – je ukončené monitorovanie 
vybraných druhov a biotopov počas realizácie konkrétnych 
opatrení riadenia v predvádzacích miestach 

D.1 12/2027 

Záverečné hodnotenie – je ukončené monitorovanie 
vybraných druhov a biotopov po realizácii konkrétnych 
opatrení riadenia v predvádzacích miestach 

D.1 12/2030 

Je vybraný externý poskytovateľ pre verejný prieskum D.2 04/2022 

Databáza KPI vyplnená D.2 12/2021 

Databáza KPI vyplnená D.2 12/2030 

Databáza KPI vyplnená D.2 12/2036 

Databáza vytvorená D.3 12/2022 

KPI projektu zadané do webového nástroja LIFE KPI D.4 09/2021 

Pripravená vizuálna identita projektu E.1 12/2022 

Fotografická súťaž Nature dokončená E.1 12/2025 

Realizovaná pouličná kampaň N2000 E.1 12/2027 

Zorganizovaných 5 tlačových výletov E.1 12/2030 

Úvodná konferencia E.2 11/2021 

1 školenie o riadení biotopov realizované v 3 regiónoch E.2 11/2022 

1 školenie o komunikácii smerom k verejnosti realizované v 3 

regiónoch 
E.2 11/2023 

1 školenie o komunikácii smerom k vlastníkom a užívateľom 

pôdy realizované v 3 regiónoch 
E.2 11/2024 

1 školenie o krízovej komunikácii pre zamestnancov ochrany 

prírody realizované v 3 regiónoch 

E.2 11/2025 

1 školenie o zapojení zainteresovaných strán vo vzťahu k 

ochrane prírody realizované v 3 regiónoch 
E.2 11/2026 

Uskutočnenie 3 školení o ustanoveniach Fondu rozvoja 

vidieka pre poľnohospodárov, lesníkov a zamestnancov ŠOP 

SR 

E.2 11/2022 

Uskutočnenie 4 školení o ustanoveniach Fondu rozvoja 

vidieka pre inšpektorov MPRZ a agroenvironmentálnych 

poradcov 

E.2 11/2025 

Zorganizovaných 5 technických workshopov E.3 11/2029 

Realizovaných 10 činností na vytváranie spojení E.3 11/2030 

Zorganizované prvé 4 terénne návštevy E.3 12/2026 

Zorganizovaných všetkých 10 terénnych návštev E.3 06/2030 

2 špecializované workshopy pre lesných daňovníkov, 

poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP SR E.3 10/2030 

Zorganizovala sa záverečná projektová konferencia E.3 11/2030 

Strana 264 z 288 



 

 

 

 

Vytvorených 10 vzdelávacích programov E.4 12/2022 

Založená pracovná skupina poskytovateľov EV E.4 12/2023 

Prieskum vzdelávacích potrieb zamestnancov ŠOP E.4 09/2021 

Zorganizovaných 15 exkurzií pre školy E.4 10/2026 

Vytvorené štyri typy školení pre učiteľov E.4 03/2028 

Vytvorených osem druhov školení pre poskytovateľov 

environmentálnej výchovy 
E.4 03/2030 

Najatý projektový manažér, finančný manažér, vedecký 

manažér a projektový asistent 
F.1 12/2020 

Prvé stretnutie skupiny projektového manažmentu F.1 01/2021 

Záverečné stretnutie skupiny riadenia projektu F.2 11/2030 

PREDPOKLADANÉ SPRÁVY O ČINNOSTI 

Druh správy 

Termín 

1. priebežná správa 12/2022 

2. priebežná správa 12/2027 

Konečná správa 03/2031 
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