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ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR 
 

PLÁN  HLAVNÝCH  ÚLOH  NA  ROK 2010 
 
 

 

Por. 
číslo 

Názov úlohy 
(stručná anotácia) 

Zodpo-
vedný 
útvar 

 

Termín 

Finančné zabezpečenie 
(EUR) 

Forma 
výstupu 

Príspevok  
zo štátneho 

rozpočtu  

Iné zdroje 

  

  
I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY 

 
I.1 Cross-compliance (Kríţová zhoda) 

- spolupráca s MP SR a PPA na implementácii záväzkov SR 

RŠOP 15.12.2010 5 000 1990 BV Stratégia/ 

I.2 Zhodnotenie prekáţok na vodných tokoch z hľadiska 

dosiahnutia dobrého stavu vôd v 2015 

- kvalitatívna analýza  

Všetky org. 

jednotky 

15.12.2010 2 300 920 BV Analýza 

I.3 Budovanie sústavy chránených stromov 

Návrh stratégie na dobudovanie sústavy CHS o chýbajúce 

pôvodné druhy 

RŠOP, 

všetky org. 

jednotky 

15.12.2010 4200 1700 BV Stratégia 

I.4 Metodický list "Ochrana a komplexná starostlivosť o 

chránené stromy" 

- ukončenie úlohy na prípravy metodického listu 

RŠOP 

 

 

15.12.2010 

1300 510 BV Metodika  

I.5 Problematika ochrany krajiny  

- koordinácia, konzultácia 

RŠOP 15.12.2010 500 200 BV metodika, školenia 

I.6 Krajinársky prieskum v CHKO  

- pokračovanie spolupráce so SAŢP z roku 2009 

RŠOP, 

CHKO KY  

 

15.12.2010 2 000 794 BV analýza  

I.7 Plán rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013  

Spolupráca s MP SR a PPA na implementácii záväzkov 

R ŠOP, 

všetky org. 

jednotky 

15.12.2010 17 700 7093 BV odborný podklad  
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I.8 Ochranné pásma jaskýň  

a) projekt ochranného pásma PP Jelenecká jaskyňa 

b) spolupráca pri prerokovávaní a vyhlasovaní ochranných 

pásiem NPP Vaţecká jaskyňa a NPP Gombasecká 

jaskyňa 

SSJ  15.12.2010  4 795 / BV projektová dokumentácia, 

účasť na rokovaniach 

I.9 Spracovanie návrhov na vyhlásenie verejnosti voľne 

prístupných jaskýň – Portálová jaskyňa, Hatinská jaskyňa,  

Hutnianska jaskyňa, Kamenná diera, Chvalovská jaskyňa, 

Ebeczkého jaskyňa, Jaskyňa pod Havraňou skalou, Biela 

jaskyňa a iné 

SSJ  15.12.2010  3 896 / BV projektová dokumentácia 

 Spolu „Koncepcie, programy, metodiky“  33 000 21 898  

II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY 

II.1 Príprava vykonávacích predpisov k novému zákonu o 

ochrane prírody a starostlivosti o krajinu 

 

R ŠOP 15.12.2010 3 500 1845 BV vyhlášky, usmernenia /MŢP SR 

II.2 Príprava podkladov k CHVÚ a súvisiaca dokumentácia 

 

všetky org. 

jednotky 

15.8.2010 1195 425 BV databáza, odborné podklady   

 

II.3 Pripomienkovanie legislatívy (interné a medzirezortné 

pripomienkové konanie) 

 

RŠOP 15.12.2010 

 

960 383 BV odborné podklady  

 

II.4 Zabezpečenie implementácie Národnej stratégie pre invázne 

druhy 

 

RŠOP, 

vybrané org. 

jednotky 

15.12.2010 2 220 850 BV odborné podklady  

 

II.5 Implementácie "Rámcovej smernice o vode" zákon o 

povodniach správa o stave VH 

 

RŠOP 15.12.2010 2 280 855 BV stratégia 

 

II.6 Implementácia smernice, ktorou sa stanovuje rámec 

spoločenstva na dosiahnutie trvalo udrţateľného pouţívania 

pesticídov, práca v pracovnej skupine pri MŢP 

RŠOP 15.12.2010 2 500 1277 BV odborné podklady k zákonu 

 

II.7 Nastavenie výšky finančných rámcov v rámci riešenia 

kompenzačných titulov v zmysle novelizácie §§60 a 61 

 

RŠOP 15.12.2010 2 500 1250 BV odborné podklady  
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II.8 Vyhlasovanie území európskeho významu: 
 

a) aktualizácia parcelného stavu a evidencie vlastníkov a 

uţívateľov podľa aktuálneho stavu k.n. pre vybrané ÚEV 

b) spracovanie projektov ochrany pre vybrané ÚEV 

neprekrývajúcich sa s národnou sústavou chránených území a 

ich zaslanie na KÚŢP 

c) účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie ÚEV 

v národnej kategórii  

d) spracovanie návrhov vyhlášok prerokovávaných ÚEV 

RŠOP 

všetky 

organizačné 

jednotky  

 

15.12.2010 50 000 19 860 BV databáza, projekty ochrany, účasť 

na rokovaniach, návrhy vyhlášok 

 

II.9 Doplnenie národného zoznamu ÚEV na základe výsledkov 

biogeografických seminárov (doplnok ÚEV): 

a) aktualizácia parcelného stavu a evidencie vlastníkov a 

uţívateľov podľa aktuálneho stavu k.n. pre doplnok ÚEV 

b) príprava podkladov pre prerokovanie doplnku ÚEV 

c) participácia na prerokovávaní doplnku ÚEV  

RŠOP, 

všetky 

organizačné 

jednotky  

 

15.12.2010 13 000 3000BV databáza, odborné podklady, 

účasť na rokovaniach 

 

II.10 Zonácia vybraných národných parkov 

a) úprava podľa pripomienok 

b) priebeţná úprava hraníc v zmysle aktuálneho stavu 

katastra 

RŠOP, 

Vybrané org. 

Jednotky 

15.12.2010 10 000 2960 BV Odborné podklady 

 Spolu „Legislatívne úlohy“   82 555 32 705  

 
III. PRÍPRAVA PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI A PROGRAMOV ZÁCHRANY OCHČPaK 

 

III.1 Vyhodnotenie programov záchrany chránených druhov rastlín 

a ţivočíchov: (Carex pulicaris, Glaux maritima, Umbra 

krameri) 

RŠOP 

vybrané 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 350 140 odborné podklady  

 

III.2 Aktualizácia programov záchrany chránených ţivočíchov 

 

RŠOP 

vybrané 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 

 

830 280 programy záchrany 
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III.3 Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie 

dokumentácie ochrany prírody vrátane ich odborného 

posúdenia 

a) spracovanie a aktualizácia programov starostlivosti o CHÚ 

b) spracovanie programov starostlivosti a programov 

záchrany o chránené stromy 

c) spracovanie projektov ochrany chránených stromov a ich 

aktualizácia, 

d) spracovanie a aktualizácia programov záchrany o chránené 

územia 

RŠOP, 

všetky 

organizačné 

jednotky  

 

15.12.2010 

 

1 440 450 dokumentácia OPaK/ 

ŠOP SR, št. správa 

III.4 Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu 

výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa 

- projekt v rámci OPŢP 

RŠOP, 

vybrané org. 

jednotky 

  601 230/ŠF  

III.5 Programy starostlivosti pre 6 NP – 1. etapa - projekt v rámci 

OPŢP 

RŠOP, 

vybrané NP 

  506 260/ŠF  

III.6 Vypracovanie PS pre 10 CHÚ - projekt v rámci OPŢP RŠOP, 

vybrané org. 

jednotky 

  774 000/ŠF  

 Spolu „Príprava programov starostlivosti a programov záchrany 
o OCHČPaK“ 

 2620 1 882 360  

 
IV. PRAKTICKÁ STAROSTLIVOSŤ O OCHČPaK A JASKYNE 

 

IV.1 Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti o OCHČP 

a) zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloţenia 

ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín 

a ţivočíchov 

b) praktická starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy 

rastlín 

c) praktická starostlivosť o chránené stromy 

d) realizácia technických opatrení na zníţenie mortality 

obojţivelníkov na bariérových prvkoch v krajine 

e) praktická starostlivosť o chránené ţivočíchy 

f) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované ţivočíchy, 

prevádzka chovných a rehabilitačných staníc 

RŠOP  

všetky 

organizačné 

jednotky  

 

15.12.2010 

 

 

 

245 100 315 640/EF 

97 880 BV 

manaţmentové opatrenia 
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IV.2 Realizácia opatrení na záchranu ohrozených druhov podľa 

schválených PZ  

a) chránené druhy ţivočíchov: 

zubor hrivnatý (Bison bonasus) – riešené v rámci úlohy 

IV.12, norok európsky (Mustela lutreola), bobor vodný 

(Castor fiber), motýle rodu modráčik (Maculinea) – riešené 

v rámci úlohy IV.10. 

 

b) chránené druhy rastlín 

hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii), popolavec dlholistý 

moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica), ostrica 

blšná (Carex pulicaris), sivuľka prímorská (Glaux maritima), 

trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis), pokrut jesenný 

(Spiranthes spiralis), rosička anglická (Drosera anglica), 

ľanček ľanovitý (Radiola linoides), plavúnec zaplavovaný 

(Lycopodiella inundata) 

RŠOP  

všetky 

organizačné 

jednotky  

 

15.12.2010  

 

112 500 

 

 

 

 

 

38 900 

97 880 BV manaţmentové opatrenia/ 

ŠOP SR, št. správa 

 

IV.3 Označovanie CHÚ a CHS 

 

RŠOP  

všetky 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 12 000 142 931/EF 

4820 BV 

označenie 

 

IV.4 Náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi ţivočíchov RŠOP všetky 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 7000 2400 BV spolupráca s orgánmi štátnej 

správy, formuláre, centrálna 

databáza  

IV.5 Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice 

MŢP SR o poskytovaní finančného príspevku 

 

RŠOP 

všetky 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 30 000 12060 BV zmluvy, formuláre, centrálna 

databáza  

 

IV.6 Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoţenia škodcov z 

chránených území v 5. stupni ochrany, v ktorých nebola 

povolená výnimka na vykonanie náhodnej ťaţby podľa § 28 

ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch 

RŠOP 

vybrané 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 74 327 1 486 544/EF 

15000 BV 

manaţmentové opatrenia, 

zmluvy 

 

IV.7 Realizácia aktivít v súvislosti s novelizovaným § 61 zákona č. 

543/2000 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

- výkup, výmena, nájom pozemku 

- zmluvná ochrana 

- náhrada za obmedzenie obhospodarovania pozemku 

RŠOP  

všetky 

organizačné 

jednotky  

 

15.12.2010 25 000 9600 BV výkup, výmena, nájom 

pozemkov 
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IV.8 Vyhlasovania lesov osobitného určenia 

- príprava podkladov pre konanie a účasť na konaniach, 

odborná spolupráca 

RŠOP  

všetky 

organizačné 

jednotky 

15.12.2010 11 000 4200 BV odborné podklady 

 

IV.9 Realizácia schválených programov záchrany rastlín – 

projekt v rámci OPŢP 

RŠOP  

CHKO DL, 

CHKO PN, 

15.12.2010  29 700/ŠF  

IV.10 Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea – 

projekt v rámci OPŢP 

- realizácia schváleného PZ 

RŠOP, 

vybrané org. 

jednotky 

15.12.2010  95 015/ŠF  

IV.11 Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov 

hoľniak - projekt v rámci OPŢP 

RŠOP, 

vybrané org. 

jednotky 

15.12.2010  155 000/ŠF  

IV.12 Realizácia PZ druhu zubor hrivnatý - projekt v rámci 

OPŢP 

RŠOP, NP 

Poloniny 

15.12.2010  247 350/ŠF  

IV.13 Praktická starostlivosť o jaskyne: 

a) uzatváranie a oprava uzáverov vchodov do jaskýň –  

Demänovská jaskyňa mieru a Demänovská jaskyňa 

slobody (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ), Javorová 

priepasť, Mojtínska priepasť, Ponická jaskyňa, 

Hrušovská jaskyňa, Burda, Jaskyňa netopierov a Silická 

kvapľová jaskyňa aďalšie, riešenie havarijných prípadov  

b) odstránenie odpadového materiálu z jaskýň a ich 

okoliam – Priepadlá, Bezodná ľadnica, Mačacia 

priepasť, okolie Ponickej jaskyne, odvodňovací kanál pri 

Domici a iné 

c) označenie verejnosti voľne prístupných jaskýň a 

hraníc ochranných pásiem jaskýň 

d) zabezpečenie speleologickej stráţnej sluţby (stráţ 

prírody zameraná na jaskyne) v jednotlivých krasových 

územiach na Slovensku 

SSJ  15.12.2010  75 071 / BV 

 

22 435 / ŠF 

realizácia prác 

IV.14 Úprava a stabilizácia vstupnej časti Pustej jaskyne 

(súčasť NPP Demänovské jaskyne) pre potreby 

monitorovania ramsarskej lokality – súčasť schváleného 

projektu ŠF EÚ 

SSJ  15.12.2010  2 953 / BV 

 

77 204 /ŠF 

realizácia prác 

IV.15 Príprava projektu na stabilizáciu mikroklimatických 

pomerov a ľadovej výplne vo vstupnej časti Dobšinskej 

ľadovej jaskyne 

SSJ  15.12.2010  3 061 / BV projektová dokumentácia 
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IV.16 Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad 

vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň voči rúteniu 

skalných blokov v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu 

osôb a majetku organizácie 

SSJ  15.12.2010  11 976 / BV realizácia prác 

 Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“  555 827 2 871 830  

V. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA  A VZDELÁVANIE 

V.1 Interné odborné vzdelávanie odborných zamestnancov ŠOP 

SR (školenia, kurzy ku GIS, ISTB, Access, metodikám, 

usmerneniam, manaţmentu chránených území, terénne 

školenia, porady) 

RŠOP  

všetky 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 693 5060 BV  

V.2 Mapovanie a výskum biotopov a druhov národného a 

európskeho významu a mapovanie inváznych druhov 

 

RŠOP  

všetky 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 50 000 19860 BV výskum, databázy 

 

V.3 Prieskum výskytu EK označených druhov a biotopov v 

zmysle záverov biogeografických seminárov (chrobáky, 

motýle, ryby, rovnokrídlovce, mäkkýše, vázky, netopiere, 

vlk dravý, biotopy) s editovaním do ISTB 

RŠOP, 

všetky 

organizačné 

jednotky 

15.12.2009  46471 EF  

V.4 Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR 

 činnosť Školy OP vo Varíne 

 výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť 

 

príslušné 

organ.  

jednotky, 

RŠOP 

15.12.2010 

 

 

98 000  7000 BV výchovno – vzdelávacie podujatia, 

odborné konferencie, semináre/ 

štátna správa, vlastníci, uţívatelia 

pozemkov, verejnosť 

 

V.5 Náučné zariadenia  - údrţba NCH 

- úloha zahŕňa beţnú údrţbu existujúcich NCH ŠOP 

SR vykonávanú vo vlastnej réţii organizácie  

príslušné 

organ.  

jednotky 

15.12.2010 

 

6 000  4 546 / BV 

1300 BV 

NCH, NL/ verejnosť 

V.6 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho 

povedomie verejnosti o územiach NATURA 2000 

v CHKO Horná Orava- projekt v rámci OPŢP 

CHKO HO 15.12.2010 3000 450000 ŠF  
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V.7 Geologický a geomorfologický inventarizačný výskum 

jaskýň:  

a) NPP Drienovská jaskyňa (v spolupráci s Fakultou 

BERG TU v Košiciach), NPP Domica, NPP Starý hrad, 

PP Javorová priepasť a PP Jelenecká jaskyňa 

b) sledovanie recentných tektonických pohybov vo 

vybraných jaskyniach (v spolupráci so ŠGÚDŠ, 

Bratislava) 

SSJ  15.12.2010  12 063 / BV realizácia prác, písomné správy  

V.8 Biospeleologický inventarizačný výskum jaskýň:  

a)  Fauna bezstavovcov – NPP Ardovská jaskyňa, NPP 

Drienovská jaskyňa, PP Jaskyňa na Kečovských lúkach, 

NPP Milada, PP Stará brzotínska jaskyňa, PP Jaskyňa 

pod Jankovcom 2, PP Jaskyňa pod Spišskou, PP 

Jaskyňa vo vrchu Nový 3 a PP Kresanica (súčasť 

schváleného projektu ŠF EÚ), jaskyne Nová Michňová 

a Dielik 

b)  Mikrobiologický výskum – NPP Ardovská jaskyňa, 

NPP Drienovská jaskyňa, PP Stará brzotínska jaskyňa 

(súčasť schváleného projektu ŠF EÚ),  

SSJ  15.12.2010  12 548 / BV 

 

115 450 / ŠF 

realizácia prác, písomné správy 

V.9 Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre 

potreby ich ochrany (lokality svetového prírodného 

dedičstva a ramsarské lokality):  

a) Jaskyne Demänovskej doliny (súčasť schváleného 

projektu ŠF EÚ)  

b) NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa a ďalšie 

vybrané   jaskyne v NP Slovenský kras (v spolupráci s 

Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave) 

SSJ  15.12.2010  10 114 / BV 

 

176 163 / ŠF 

realizácia prác, písomná správa 

V.10 Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ich ochrany 

a prevádzky (s dôrazom na lokality svetového 

prírodného dedičstva):  

a) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová 

jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne), vrátane 

sledovania zmien ľadovej výplne (v spolupráci s 

Fakultou BERG TU v Košiciach) 

b) NPP Domica a NPP Gombasecká jaskyňa   

SSJ  15.12.2010  8 815 / BV realizácia prác, písomné správy 

V.11 Paleontologický výskum NPP Vaţecká jaskyňa –  pre 

potreby jej ochrany a prezentácie prírodných hodnôt ako 

náučnej lokality (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou 

UK v Bratislave) 

SSJ  15.12.2010  4 209 / BV realizácia prác, písomná správa 
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V.12 Geoekologické mapovanie jaskýň s tvorbou 

geografického informačného systému, diverzita a 

stabilita jaskynných geosystémov - NPP Drienovská 

jaskyňa (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) 

SSJ  15.12.2010  4 134 / BV 

 

11 022 / ŠF 

realizácia prác, písomná správa 

V.13 Výchovné podujatia vo vzťahu k ochrane a prevádzke 

jaskýň: 

a) organizácia 15. odborného seminára pre zamestnancov 

sprístupnených jaskýň 

b) organizácia 9. seminára speleologickej stráţnej sluţby 

SSJ  15.12.2010  7 562 / BV realizácia podujatí 

 Spolu „Veda, výskum, výchova, vzdelávanie“  157 693 896 317  

VI. MONITORING, INFORMATIKA  A DOKUMENTÁCIA 

VI.1 Napĺňanie inváznych druhov do ISTB z databázy vedenej na 

evidenčných listoch a mapových podkladov 

RŠOP 

 

15.12.2010 

 

960 385 BV odborný podklad, databáza 

 

VI.2 Správa a aktualizácia web stránky ŠOP SR a jej súčastí, 

administrácia webového a mailového servera 

RŠOP 

 

15.12.2010 15000 7945 BV Web stránka 

VI.3 Tvorba databázy pre evidenciu významných stromov 

a databázy pre evidenciu praktickej starostlivosti chránených 

stromov 

 

RŠOP 

 

15.12.2010 5000 1250 BV odborný podklad, databáza 

 

VI.4 Získavanie a evidencia úhynu chránených ţivočíchov 

vplyvom bariérových prvkov v krajine 

  

RŠOP, 

všetky org. 

jednotky 

 

15.12.2010 16 660 6000 BV odborný podklad, databáza 

 

VI.5 Napĺňanie a aktualizácia údajov metainformačného systému 

MŢP SR a osobitne verejne prístupného zoznamu 

 

RŠOP 

všetky organ. 

jednotky  

15.12.2010 5000 1990 BV odborný podklad, databáza 

 

VI.6 Reporting pre Európsku komisiu - spracovanie podkladov a 

podanie správy o výnimkách 

- v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2009)  

- v zmysle čl. 16, ods. 2 smernice o biotopoch (za roky 

2007-2008) 

RŠOP 

 

15.12.2010 500 200 BV vyplnené formuláre, odborný 

podklad / MŢP SR, Európska 

komisia 

 

VI.7 Práca a účasť v expertných skupinách (reporting v zmysle 

smernice o biotopoch a vtákoch, invázne druhy, prínos siete 

NATURA 2000, vlk, kormorán) 

 

RŠOP, 

vybrané 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 5 000 1990 BV odborný podklad, semináre 
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VI.8 Riešenie stretov území Natura 2000 s cestovným ruchom, 

ťaţbou nerastných surovín, dopravnou infraštruktúrou a 

energetikou 

 

RŠOP, 

vybrané 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 8000 3180 BV odborný podklad, stanoviská 

 

VI.9 Interná aktualizácia štandardných dátových formulárov 

(SDF) území európskeho významu (podľa doterajších 

výsledkov prehodnotenia sústavy NATURA 2000, úprav 

predmetov ochrany území, úprav hraníc pri vyhlasovaní 

území a vylúčení vedeckých omylov) 

RŠOP všetky 

organizačné 

jednotky  

15.12.2010 13000 5165 BV Databáza / ŠOP SR 

 

VI.10 Preklad štúdie "Stepping stones"  v súlade s poţiadavkou EK 

na prepojenie biotopov rýb eur. významu do anglického  

jazyka a jej predloţenie EK 

RŠOP 

 

15.12.2010 1200 500 BV odborný podklad / Európska 

komisia 

 

VI.11 Príprava podkladov pre správu o stave ţivotného prostredia, 

zelenú správu, štatistický úrad a OECD 

RŠOP 

 

15.12.2010 5000 1990 BV odborný podklad 

 

VI.12 Administrácia a vývoj systému ISTB 

 

RŠOP 

vybrané org. 

jednotky  

15.12.2010 15000 5970 BV databáza 

 

VI.13 Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a 

poskytovania dát v súlade so zákonom o slobodnom prístupe 

k informáciám 

RŠOP 

vybrané org. 

jednotky  

15.12.2010 

 

50000 19860 BV odborný podklad 

 

VI.14 Zabezpečenie prevádzky výpočtovej techniky a prevádzky 

mobilných telefónov 

 

RŠOP 

vybrané org. 

jednotky  

15.12.2010 

 

147000 59000 BV  

VI.15 Zabezpečenie implementácie smernice INSPIRE a zákona o 

INSPIRE na ŠOP SR 

RŠOP 

 

15.12.2010 8000 3200 BV odborný podklad 

 

VI.16 Aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre 

Európsku environmentálnu agentúru. 

RŠOP 15.12.2010 5000 2000 BV databáza 

 

VI.17 Čiastkový monitorovací systém biota 

 

RŠOP 15.12.2010  33 194/*MŢP  

VI.18 Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov 

a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti - 

projekt v rámci OPŢP 

RŠOP 

 

15.12.2010  4143410 ŠF parametre, TML, metodika, 

výsledky, informačný systém 

(časť)  

VI.19 Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na 

Slovensku -  projekt v rámci OPŢP 

ŠOP SR 

a vybrané 

org. jednotky  

15.12.2010  700 133/ŠF  

VI.20 Monitoring a manaţment kormorána veľkého -  projekt 

v rámci OPŢP 

ŠOP SR 

a vybrané 

org. jednotky 

15.12.2010  302 010/ŠF  
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VI.21 Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie 26 

území európskeho významu - projekt v rámci OPŢP 

ŠOP SR 

a vybrané 

org. jednotky 

15.12.2010  73 588/ŠF projekty ochrany / KÚ ŢP 

VI.22 Budovanie integrovaného informačného systému 

environmentálneho monitoringu jaskýň - 2. etapa (súčasť 

schváleného projektu ŠF EÚ) 

SSJ  15.12.2010  5 315 / BV 

 

45 032 / ŠF 

realizácia prác, databáza 

VI.23 Klimatické merania a rozboty ovzdušia v sprístupnených 

jaskyniach – v zmysle Bezpečnostného predpisu pre 

jaskyne SBÚ 3000/1975 

SSJ  15.12.2010  1 681 / BV realizácia prác 

VI.24 Monitorovanie výskytu netopierov – NPP Drienovská 

jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Belianska jaskyňa 

a ďalšie vybrané jaskyne 

SSJ  15.12.2010  3 176 / BV realizácia prác, písomná správa 

VI.25 Centrálna evidencia jaskýň na Slovensku - doplňovanie a 

aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia 

vchodov jaskýň 

SSJ  15.12.2010  8 982 / BV databáza 

VI.26 Kompletizácia a aktualizácia dokumentácie jaskýň:  

a) zameranie jaskýň a spracovávania digitálnej 

mapovej dokumentácie - Harmanecká jaskyňa, 

Štefanová, Drienovská jaskyňa a iné (súčasť 

schváleného projektu ŠF EÚ)  

b) digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z 

dokumentačných fondov 

c) budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných 

fondov (fotoarchív, mapových archív) a odbornej 

kniţnice 

SSJ  15.12.2010  13 339 / BV 

 

30 580 / ŠF 

meračská dokumentácia, databáza 

VI.27 Údrţba a aktualizácia HW a SW. Konsolidácia serverov a IT 

infraštruktúry. Správa počítačovej siete, antivírusová 

ochrana, aktualizácia internetovej stránky. Aktualizácia 

intranetových aplikácií. 

SSJ  15.12.2010  31 426 / BV 

4 500 / KV 

133 900 / ŠF 

realizácia prác 

 Spolu „Monitoring, informatika a dokumentácia“  298 320 5 650 891  

VII.  EDIČNÁ ČINNOSŤ 

VII.1 Vydanie štyroch čísiel časopisu Chránené územia Slovenska 

- internetová verzia 

RŠOP 

 

15.12.2010 2 200  

 

200 BV časopis 

VII.2 Vydanie štyroch čísiel magazínu Ochrana prírody Slovenska 

- internetová verzia, tlač a distribúcia 

RŠOP  15.12.2010 5 070 17 450 – EF 

300 BV 

magazín 

VII.3. Vydanie Katalógu biotopov Slovenska 

 

RŠOP  15.12.2010 920 10 380 – EF 

350 BV 

katalóg 
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VII.4 Príprava a vydanie periodických speleologických 

publikácií: 

a)  časopis Aragonit, ročník 15, čísla 1 a 2 

b) časopis Slovenský kras, ročník 48, čísla 1 a 2                
(v spolupráci so SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši) 

SSJ  15.12.2010  22 827 / BV časopisy 

VII.5 Príprava a vydanie neperiodických speleologických 

publikácií: 

a) Jaskyne Demänovskej doliny - ramsarská lokalita 

(súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) 

b) Jaskyne na Slovensku - základné údaje a zaujímavosti 

c) Náučný prospekt Chráňme naše jaskyne 

SSJ  15.12.2010  15 954 / BV 

 

5 000 / ŠF 

publikácie 

 Spolu „Edičná činnosť“ 8190 72 461  

 
VIII. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŢBA ZARIADENÍ 

VIII.1 Nákup osobných motorových vozidiel 

 

ŠOP SR 

 

15.12.2010 101519/KV 48500/KV  

VIII.2 Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku  Slovenský 

raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 

2000 – projekt v rámci OP ŢP 

NP 

Slovenský raj 

15.12.2010 1200 733152 ŠF 

500 BV 

 

VIII.3 Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku 

pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 - 

projekt v rámci OP ŢP 

PIENAP 15.12.2010 1500 633 293 ŠF 

600 BV 

 

VIII.4 Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku  Veľká Fatra 

pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 - 

projekt v rámci OP ŢP 

NP Veľká 

Fatra 

15.12.2010 1800 312 000 ŠF 

800 BV 

 

 

VIII.5 Posilnenie infraštruktúry v Chránenej krajinnej oblasti 

Ponitrie pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich 

s NATURA 2000 - projekt v rámci OP ŢP 

CHKO 

Ponitrie 

15.12.2010 800 89494 ŠF 

150 BV 

 

VIII.6 Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj 

vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového 

objektu - projekt v rámci OP ŢP 

NP 

Slovenský raj 

15.12.2010 1100 214800 

480 BV 

 

VIII.7 Príprava výstavby nového vstupného areálu pri 

Gombaseckej jaskyni, informačného centra pri 

Harmaneckej jaskyni a  skladu k sociálnym zariadeniam v 

Jasovskej jaskyn 

SSJ  15.12.2010  4 429 / BV 

22 480 / KV 

4 000 / ŠF 

projektová dokumentácia 
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VIII.8 Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej 

ľadovej jaskyni - I. etapa (schválený projekt ŠF EÚ ) a 

rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej 

jaskyni - výmena pôvodného zábradlia za nerezové 

vrátane potrebných stavebných úprav a 

elektroinštalačných prác (schválený projekt zo ŠF EÚ) 

SSJ  15.12.2010  6 201 / BV 

35 000 / KV 

232 000 / ŠF 

realizácia prác 

VIII.9 Príprava prestavby bývalého Horského hotela na náučné 

centrum ochrany prírody vo vstupnom areáli Demänovskej 

jaskyni slobody, vrátane prípravy ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok zo ŠF EÚ 

SSJ 15.12.2010  5 780 / BV 

 

600 000 / ŠF 

realizácia prác,  

verejné obstarávanie 

VIII.10 Oprava a údrţba technickej infraštruktúry podzemia 

sprístupnených jaskýň Slovenska - oprava prehliadkového 

chodníka v Demänovskej jaskyni slobody - III.etapa 

SSJ 15.12.2010  52 248 / BV 

45 500 / KV 

realizácia prác 

VIII.11 Oprava objektov Správy slovenských jaskýň, Hodţova 11 

Liptovský Mikuláš - oprava striech nad podkrovnými 

priestormi administratívnej budovy a prestavba plynovej 

kotolne v objektoch Správy slovenských jaskýň v 

Liptovskom Mikuláši 

SSJ  15.12.2010  15 272 / BV 

45 500 / KV 

realizácia prác 

VIII.12 Opravy, údrţba, revízie elektrických zariadení, 

tlakových zariadení a nákladných lanových dráh, v 

sprístupnených jaskyniach Slovenska a budovách 

Správy slovenských jaskýň 

SSJ 15.12.2010  26 468 / BV 

17 900 / KV 

realizácia prác 

VIII.13 Stavebná údrţba a oprava objektov a technickej 

infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň 

SSJ  15.12.2010  38 062 / BV 

32 300 / KV 

realizácia prác 

VIII.14 Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným 

areálom sprístupnených jaskýň 

SSJ  15.12.2010  48 921 / BV 

33 760 / KV 

realizácia prác 

VIII.15 Opravy, údrţba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc 

a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane 

ostatných vodárenských zariadení (ţumpy, septiky, 

kanalizácia, čističky odpadových vôd) 

SSJ  15.12.2010  17 201 / BV 

11 500 / KV 

realizácia prác 

VIII.16 Oprava a údrţba motorových vozidiel a obnova 

zastaralého vozového parku (nákup osobných motorových 

vozidiel) v organizácii ŠOP SR Správa slovenských 

jaskýň 

ŠOP SR 15.12.2010  17 472 / BV 

50000/ BV 

 

zakúpenie zariadení 

a materiálového vybavenia, 

realizácia prác 

 Spolu  „Investičné akcie, budovanie a údrţba zariadení“ 6400 
101 519/KV 

3 395 763  

IX. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
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IX.1 

 

 

IX.1.1 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy 

(Council of Europe) 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane 

európskych voľne ţijúcich organizmov a prírodných 

stanovíšť (Bern, 1979) 
 Implementácia úloh prijatých na Stálom výbore Bernského 

dohovoru, Štrasburg, plnenie rezolúcií a odporúčaní 

 Vypracovanie podkladov pre dvojročnú správu za rok 2007-

2008 

 Účasť na práci Skupiny expertov pre invázne druhy pri 

Bernskom dohovore a v ďalších pracovných skupinách, 

pripomienkovanie materiálov, plnenie odporúčaní 

 Účasť na práci Skupiny expertov pre bezstavovce pri 

Bernskom dohovore, pripomienkovanie materiálov, plnenie 

odporúčaní 

 Implementácia Európskej stratégie pre ochranu rastlín, 

spolupráca s Planta Europa 

 Zabezpečenie účasti na práci Skupiny expertov pre 

biodiverzitu a klimatické zmeny 

 Riešenie problematiky úhynu vtákov na kolíznych úsekoch 

s nadzemnými sieťami el. vedení a veternými turbínami – zber 

a spracovanie dát 

 Realizácia akčných plánov a stratégií pre ohrozené druhy : 

- spracovanie projektu na implementáciu 

programu záchrany vydry riečnej a norka 

európskeho 

- získavanie podkladov pre Akčný plán pre 

ochranu škrečka (Cricetus cricetus) 

 

 

 

Všetky org. 

jednotky 

 

15.12.2010  

 

 

27 000 

 

 

 

10300 BV 

 

IX.1.2 

 
Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho 

diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny 
 plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov 

Rady Európy:  

- č. (2008)19 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR 

Dobročský prales – výroba filmu na DVD nosiči o Dobročskom 

pralese a výroba viacjazyčného sprievodcu pre NPR Dobročský 

prales, aktualizácia výstavy o NPR Dobročský prales v chate Pred 

Skalicou; 

- č. (2008)3 o znovu udelení Eur. diplomu pre NP Poloniny 

RŠOP,  

S CHKO 

Poľana, 

S-NP 

Poloniny 

 

15.12.2010 11 550 650 BV  
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IX.1.3 Plnenie úloh vyplývajúcich z Pan-európskej stratégie 

biologickej a krajinnej diverzity (PEBLDS)  
– zabezpečenie účasti na Európskej konferencii „Od chránených 

území k ekologickým sieťam v Európe“ (I.2010, Španielsko) 

RŠOP, 

Všetky org. 

jednotky 

15.12.2010 1 000 390 BV  

IX.2 Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane 

sťahovavých druhov voľne ţijúcich ţivočíchov (Bonn, 

1979) 
 implementácia Strategického plánu na r. 2006-2011 – 

monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich druhov 

 príprava a realizácia podujatí k Svetovému dňu sťahovavého 

vtáctva (máj 2010) 

 zabezpečenie činnosti člena Vedeckej rady dohovoru a účasti 

na 16. zasadnutí Vedeckej rady (3.-5. mája, Bonn, Nemecko) 

 zber údajov a informácií, spolupráca s príslušnými 

inštitúciami, ochranné a preventívne opatrenia, spolupráca s 

médiami 

RŠOP, 

všetky org.  

jednotky 

 

15.12.2010 

 

15 400 6000 BV Odborné podklady, správy, 

manaţmentové opatrenia, 

propagácia / ŠOP SR, MŢP SR 

IX.2.1 

 
Memorandum o porozumení pre ochranu 

stredoeurópskej populácie dropa fúzatého 
 zabezpečenie implementácie Strednodobého medzinárodného 

programu práce pre ochranu a manaţment stredoeurópskej 

populácie dropa fúzatého (2009-2012) – synchronizované 

a cezhranične koordinované sčítanie dropov a monitoring, 

spolupráca na programe výskumu biotopových nárokov 

a vplyvu zmien biotopov, poskytovanie informácií 

o manaţmente biotopov, ekológii a ochrane dropa, program 

záchrany, evidencia v databázach, zapojenie do expertných 

skupín, spracovanie a publikovanie usmernení a metodických 

materiálov 

Príslušné org. 

jednotky 

 

15.12.2010 8 600 3600 BV Odborné podklady, správy, 

manaţmentové opatrenia, 

propagácia / ŠOP SR, MŢP SR 
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IX.2.2 Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov 

sťahovavého vodného vtáctva (AEWA)  
 zabezpečenie implementácie Strategického plánu AEWA na 

roky 2009-2017 (rezolúcia 4.7) a Akčného plánu (rezolúcia 

4.11) – výskum a monitoring vodných vtákov a ich biotopov, 

vypracovávanie akčných plánov pre ohrozené druhy, kontrola 

nepôvodných druhov vtákov, spracovávanie údajov o love 

vodných vtákov a podávanie informácií, spolupráca s lesnými 

úradmi a poľovníckymi organizáciami, spolupráca pri 

opatreniach na zniţovanie škôd na úrode a rybách, 

spôsobených vod. vtákmi, spolupráca s rybárskymi 

organizáciami pri prevencii vyrušovania hniezdiacich vodných 

vtákov pri výkone práva rybárstva, komunikácia, výchova 

a osveta; 

 príprava podkladov pre národnú správu o plnení AEWA  

 spolupráca na zabezpečení plnenie medzinárodných úloh 

AEWA na roky 2006-2016 (rezolúcia 4.10) – implementácia 

akčných plánov pre druhy, účasť na sčitovaní vodného 

vtáctva, zaznamenávanie výskytu 

RŠOP, 

Všetky org. 

jednotky 

15.12.2010 15 400 6000 BV  
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IX.2.3 Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov 

(EUROBATS) 
 vypracovanie národnej správy pre 6. stretnutie zmluvných 

strán 

 zabezpečenie účasti zástupcu SR na 15. zasadnutí Advisory 

Committee (3.-5.5., Bonn, Nemecko) na základe dohody 

a vykonávanie činnosti podľa plánu 

 účasť na 6. stretnutí zmluvných strán (20.-22.9,. Praha, ČR) 

 zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov 

pre obdobie č. 2007-2010 (rezolúcia 5.10) – prieskum 

a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných 

trendoch druhov, mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry 

populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť 

 riešenie problematiky netopierov v panelových domoch 

a iných budovách  

 spracovanie a publikovanie (vrátene web stránok) 

metodických a propagačných materiálov (vrátane smerníc pre 

sledovanie výskytu besnoty u netopierov a syndrómu bieleho 

nosa) 

 spolupráca so Spoločnosťou na ochranu netopierov 

organizovanie seminárov a školení 

 spolupráca so Spoločnosťou na ochranu netopierov 

spracovanie programu podujatí a projektu k Roku netopiera 

2010 

 organizovanie podujatí k Európskej noci netopierov (28.-29. 

august) 

RŠOP,  

všetky org. 

jednotky 

15.12.2010 15 400 6000 BV  
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IX.3 Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o 

medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne 

ţijúcich ţivočíchov a rastlín (CITES) a z Nariadenia 

Komisie ES č. 865/2006 
 stanoviská k dovozu a vývozu CITES exemplárov (čl. 4 ods. 

1a), 2a), čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97) 

 Stanoviská k premiestneniu A exemplárov (čl. 9 ods. 2 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97) 

 Stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e), f), g) 

nariadenia Rady (ES) č, 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia 

Komisie (ES) č, 865/2006) 

 Posudzovanie pôvodu „C“ podľa č. 54 nariadenia Komisie (ES) 

č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 

59 ods. 3 nariadenia komisie (ES) č. 338/97 

 Určovanie spoločenskej hodnoty a identifikácia exemplárov 

CITES podľa zákona č. 15/2005 

 Odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 a nariadení 

(§ 21 ods. 2 c) zákona č. 15/2005) 

 Napĺňanie databázy CITES 

 Medzinárodná spolupráca (zasadnutia SRG, zabezpečenie účasti 

na 15. zasadnutí konferencie strán CITES - 13.-25.3., Doha, 

Qatar) 

 Plnenie operatívnych úloh CITES a konzultácie 

 Posudzovanie odborných stanovísk vypracovaných vedeckým 

orgánom CITES 

RŠOP 15.12.2010 35 000  13000 BV  
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IX.4 Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach 

(Ramsar, Irán, 1971) 
 Zabezpečenie plnenie Stragického plánu dohovoru na r. 2009-

2014, programu starostlivosti o mokrade Slovenska na r. 2008-

2014 a Akčného plánu na roky 2008-2014 

 Určenie lokalít vyţadujúcich obnovu a renaturáciu 

a spracovávať projekty kvalifikovanými odbor. tímami 

 Realizácia revitalizačných opatrení 

 Vypracovanie a realizácia programov starostlivosti 

v spolupráci s vlastníkmi – realizácia obnovy mokradí na 

Záhorskej níţine 

 Rozpracovanie optimalizácie vodného reţimu Latorice a Tice 

 Likvidácia inváznych druhov v lokalitách NATURA 2000 

a ramsarských lokalitách v spolupráci s vlastníkmi, uţívateľmi, 

správcami 

 Dopracovanie, schválenie a realizácia programov starostlivosti 

o 14 ramsarských lokalít 

 Pravidelný monitoring stavu biotopov a indikačných druhov 

 plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na 

sútoku Morava-Dyje-Dunaj, príprava stretnutia na Slovensku  

 aktualizácia ramsarských  formulárov a máp 

 zasadnutia slovenského ramsarského výboru  

 účasť na rokovaní k iniciatíve pre cezhraničné mokrade 

(Strasbourg, Francúzsko)  a realizácia aktivít 

RŠOP, 

všetky organ. 

jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RŠOP, 

príslušné org. 

jednotky 

15.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

36 000 13200 BV  

IX.4.1 Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) 
- koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI 

- realizácia cezhraničnej spolupráce s Poľskom (starostlivosť 

o cezhraničné mokrade Oravsko – nowotargskej kotliny, príprava 

návrhu bilaterálnej RL Mokrade Oravsko-nowotargskej kotliny) 

- realizácia cezhraničnej spolupráce s Maďarskom (ochrana 

a manaţment v bilaterálnych ramsarských lokalitách Poiplie 

a Domica, Alúvium Tisy, Dunajské luhy) 

- spracovanie výročnej správy a vyúčtovania  

RŠOP, 

príslušné org. 

jednotky 

15.12.2010 12 000 10 000/  

Ramsar, ČR, 

MR 

5000 BV 

 

IX.5 Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, 

zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach 

a budovanie kapacít – projekt v rámci OPŢP 

RŠOP, 

vybrané org. 

jednotky 

15.12.2010 8 000 280 000/ 

ŠF 

3000 BV 
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IX.6 Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane 

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
 spracovanie podkladov do nominačného projektu Doliny 

mezozoika Západných Karpát podľa poţiadaviek SAŢP ako 

vykonávateľa projektu 

 účasť na rokovaniach týkajúcich sa lokality Karpatské bukové 

pralesy, Vlkolínec a i. 

 výroba a distribúcia informačných panelov, normalizovaných 

tabúľ, informačných letákov, obvodové značenie lokality – NP 

Poloniny, CHKO Vihorlat 

 spolupráca pri budovaní a údrţbe náučných chodníkov, 

ekovýchovné aktivity 

 spolupráca pri napĺňaní manaţmentového plánu lokality SD 

Vlkolínec 

RŠOP, 

S-NP Slov. 

kras, S-NP 

Poloniny, S-

CHKO 

Vihorlat, S-

NP Veľká 

Fatra 

15.12.2010 7 700 2800 BV Manaţmentové opatrenia, 

propagácia / ŠOP SR 

IX.7 Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej 

diverzite 
 plnenie úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného plánu pre 

implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na 

Slovensku 2003-2010 

 participácia na vypracovaní nového/aktualizovaného akčného 

plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany 

biodiverzity v rámci kompetencií ŠOP SR vzhľadom na 

ukončenie platnosti doterajšieho akčného plánu 

 participácia na prehodnotení a implementácii indikátorov 

biodiverzity v rámci kompetencií ŠOP SR v súlade 

s medzinárodne vyvíjaním súborom indikátorov (SEBI 2010) 

 príprava a pripomienkovanie materiálov za oblasť Ochrana 

prírody a biodiverzita pre Európsku environmentálnu agentúru 

podľa poţiadaviek SAŢP  

 zabezpečenie  účasti zástupcu Slovenska na zasadnutí 

SBSTTA (10.-21. mája, Nairobi Keňa) 

 podujatia k Medzinárodnému dňu biodiverzity 2010 (22.5.) 

 podujatia k Medzinárodnému roku biodiverzity 2010 

RŠOP 

príslušné 

organ. 

jednotky 

15.12.2010 11 550 4900 BV Odborné podklady, manaţmentové 

opatrenia / MŢP SR, ŠOP SR 
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IX.8 

 
Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru  
 implementácia Protokolu o biodiverzite, spolupráca na 

príprave Stratégie a Akčného plánu 

 zabezpečenie účasti na zasadnutí Pracovnej skupiny pre 

biodiverzitu, spracovanie podkladov 

 expertná činnosť pre Implementačnú komisiu dohovoru a pre 

MŢP SR v relevantných témach 

 spolupráca na príprave 3. zasadnutia konferencie strán v r. 

2011 na Slovensku 

 spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ 

RŠOP, 

príslušné 

organizačné 

jednotky 

15.12.2010 4 000 1700 BV Odborné podklady / MŢP SR, ŠOP 

SR 

IX.8.1 Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území 

(CNPA) 
 zabezpečenie účasti na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA 

 dopracovanie strednodobej stratégie CNPA 

 účasť na projekte MAVA Chránené územia pre ţivú planétu 

(PA4LP), podpora a napĺňanie Clearing House mechanizmu, 

vyuţívanie nástroja na hodnotenie efektívnosti manaţmentu 

chránených území (CPAMETT), účasť na školeniach 

a tréningoch, zasadnutiach  Riadiacej skupiny projektu 

 podpora web stránky CNPA a aktualizácia údajov 

a informácií, podpora dočasného sekretariátu CNPA 

 príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23. 

mája)  

 spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch 

 spolupráca s Karpatskou ekoregionálnou Iniciatívou (CERI) 

RŠOP, 

príslušné 

organizačné 

jednotky 

15.12.2010 11 550 6 000/ 

MAVA/WWF 

650 BV 

 

IX.9 Realizácia Program UNESCO Človek a biosféra (MaB)  
 optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v SR (v 

spolupráci so Slovenským výborom MAB) 

 jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB 

 implementácia Sevillskej stratégie pre BR a Madridského 

akčného plánu pre BR 

 Deň otvorených dverí v BR 

 zasadnutie medzinárodného Poradného výboru pre BR (Paríţ, 

27.-29.1.) 

 periodické hodnotenie BR Poľana (po 20 rokoch od 

designácie, na základe formulára od UNESCO) 

 príprava podkladov pre web stránku MAB  

 podujatia environmentálnej výchovy v BR, Fotosúťaţ 

Slovenský kras – Človek a biosféra 

RŠOP,  

S-NP Slov. 

kras, 

Poloniny, 

TANAP, S-

CHKO 

Poľana 

15.12.2010 

 
7 000 2500 BV Semináre, propagácia, 

manaţmentové opatrenia / ŠOP 

SR, Slov. výbor pre program 

UNESCO 
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IX.10 Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany 

prírody a krajiny 

IUCN  
- príprava a realizácia projektu overenia metodiky kategorizácie 

chránených území podľa nových smerníc IUCN s vyuţitím 

výsledkov pri spracovaní programov starostlivosti  

- zabezpečenie účasti zamestnanca ŠOP SR v Svetovej komisii pre 

chránené územia a podpora činnosti v ďalších komisiách IUCN 

a v skupinách špecialistov  

- spolupráca na projekte Greenbelt  

- podpora činnosti národného komitétu IUCN  

- propagácia činnosti, výsledkov a usmernení IUCN 

EUROPARC Federation 
- zabezpečenie účasti na výročnej konferencii a Generálnom 

zhromaţdení (Abruzzo, Taliansko, 29.9.-2.10.2010)  

- spracovanie a distribúcia informácií (časopisy, web-stránka) 

- poskytovanie údajov a informácií v rámci procesu získavania 

ocenenia Európskej charty pre udrţateľný turizmus v chránených 

územiach (NP Muránska planina) 

- účasť na projekte STEPPA 

- študijno-pracovné pobyty v NP Harz (Nemecko) a KRNAP (ČR), 

príprava koncepcie na zavedenie Junior Ranger Projektu v ŠOP 

- organizovanie podujatí k Európskemu dňu parkov 

- spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami 

Wetlands International  
– plnenie úloh národného delegáta 

EEA  
– práca v  expertných skupinách 

WWF  
– spolupráca na projekte MAVA PA4LP 

PAN-PARKS  
– spolupráca na iniciatívach na ochranu divočiny  

ICPDR  
– spolupráca na projekte UNDP/GEF v povodí Tisy 

CELTIC  
– spolupráca na projektoch na ochranu rysa a šeliem 

RŠOP, 

príslušné 

organ. 

jednotky 

 

15.12.2010 9 600 2 000/ 

STEPPA? 

2 131/ 

Leonardo da 

Vinci Mobility? 

3500 BV 

Odborné podklady, semináre, 

školenia, propagácia, projekt / ŠOP 

SR 



 23 

IX.11 Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody 

a krajiny v susedných a ostatných krajinách  

 Maďarsko: NP Bükk, Aggtelek, Duna-Ipolyi, Fertő– Hanság 

– vypracovanie a prejednanie vykonávacích protokolov 

a realizácia aktivít;  

 Poľsko: Babiogorski PN, Ţywiecki PK, Tatrzanski PN, 

Pieninski PN, Bieszczadzki PN - spolupráca podľa 

vykonávacích protokolov, rozvoj spolupráce s Magurskim PN; 

 ČR: podpis dohody o spolupráci s Agenturou ochrany přírody 

a krajiny ČR, vypracovanie a prejednanie vykonávacieho 

protokolu a realizácia aktivít, 

- CHKO Bílé Karpaty – spolupráca na projektoch; CHKO 

Beskydy – spolupráca na projekte Návrat orla skalného 

(Aquila chrysaetos) do Moravsko-sliezskych Beskýd, výmena 

skúseností; NP České Švýcarsko – výmena skúseností; 

 Ukrajina: spracovanie návrhu dohody o spolupráci so 

Štátnou agentúrou pre chránené územia Ukrajiny, 

- Uţanski PN – trilaterálna spolupráca;  

 Rakúsko: spolupráca na projektoch - NP Gesäuse, NP 

Kalkalpen - monitoring a manaţment orla skalného, NP 

Donau-Auen - Sústava chránených území na rieke Dunaj, 

WWF Austria – trilaterálna spolupráca; 

 Nemecko: podpísanie dohody o spolupráci s NP Harz, 

spolupráca na spoločných projektoch; Hochschule für 

angewandte Wissenschaften Weihenstephan Freisig – 

skúsenosti s monitoringom a manaţmentom CHÚ a druhov; 

organizácia blue! – skúsenosti s prípravou a manaţmentom 

projektov 

 Francúzsko: spolupráca s regiónmi, príprava a realizácia 

spoločných projektov; NP Mercantour – skúsenosti 

s manaţmentom chránených ţivočíchov 

 Holandsko: spolupráca S-NP V. Fatra s Pracovnou skupinou 

pre ochranu prírody Martin-Hoogeveen 

RŠOP, 

príslušné 

organ. 

jednotky 

15.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

15 400 6 838/ 

Leonardo da 

Vinci Mobility? 

6000 BV 

výmena odborných podkladov, 

projekty, semináre/ 

ŠOP SR 

IX.12 Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na 

úseku ochrany prírody - ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina  
 účasť na zasadnutiach komisie 

 plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí  

RŠOP, 

príslušné 

organ. 

jednotky 

15.12.2010 3 850 2 881 / BV Odborné podklady / MŢP SR 

IX.13 Organizácia 6. kongresu Medzinárodnej asociácie 

sprístupnených jaskýň (ISCA) 

SSJ  30.10.2010  11 898 / BV organizácia podujatia 
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IX.14 Prezentácia činnosti organizácie na odborných podujatiach – 

4. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach v 

Rakúsku (jún 2010),   11. medzinárodné sympózium o 

pseudokrase (jún 2010) v Nemecku, 18. medzinárodná 

karsologická škola (jún 2010) a 20. medzinárodné 

biospeleologické sympózium (september 2010) v Slovinsku 

SSJ  15.12.2010  7 926 / BV účasť na podujatiach, prezentácie 

 Spolu „Medzinárodná spolupráca“ 256 000 418 864  

 
X. INÉ ÚLOHY 

 

X.1 LIFE COHADI – administrácia ukončeného projektu, 

komunikácia s EK ohľadom uzatvárania projektu, dopĺňanie 

podkladov, prerokovávanie PS o NP, realizácia 

postprojektových  aktivít, realizácia PS o NP 

RŠOP a NP 

Sl. raj 

15.12.2010 4 200  600 BV  

X.2 LIFE WETREST - administrácia ukončeného projektu, 

komunikácia s EK ohľadom uzatvárania projektu, dopĺňanie 

podkladov, prerokovávanie programov starostlivosti o 8 

ÚEV, realizácia postprojektových aktivít,  realizácia PS o 8 

ÚEV 

RŠOP, 

CHKOZA 

 

15.12.2010 

 

4 800  500 BV  

X.3 LIFE OTIS – spracovanie záverečnej správy, administrácia 

ukončeného projektu, vysporiadanie pozemkov, 

komunikácia s EK ohľadom uzatvárania projektu, 

dopracovanie PS o CHVÚ Sysľovské polia, CHVÚ Lehnice, 

realizácia postprojektových aktivít 

R ŠOP, 

CHKO DL, 

RCOP BA 

 

15.12.2010 

 

8 600 51 000 – EF 

400 BV 

 

X.4 LIFE SENNE – implementácia projektu, dohľad, 

obstarávanie, kontrolne dni, monitorovacia misia,  

konzultácie s EK, dopracovanie PS o CHVÚ Senné 

R ŠOP, 

CHKO LA 

 

15.12.2010 

 

12 900 110 000 - LIFE 

97 800 – EF 

50000 BV 

 

X.5 LIFE SANDS-Záhorie – realizácia projektových aktivít, 

monitovacia misia EK 

R ŠOP, 

CHKO ZA 

 

15.12.2010 

 

900  150 BV  

X.6 LIFE  Sokol rároh – realizácia projektových aktivít R ŠOP, 

NP MP, 

CHKO PN 

15.12.2010 5 000  3 100 – LIFE 

150 BV 

 

X.7 Nórsky projekt SK 0121 – realizácia projektových aktivít, 

koordinácia projektu, komunikácia s UV SR, monitorovacie 

správy 

R ŠOP 

S CHKO 

Latorica 

15.12.2010 4 800  300 000 

300 BV 
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X.8 GEF Laborec – UH – stretnutia riadiaceho výboru, príprava 

podkladov 

R SOP 

CHKO LA 

15.12.2010 300  200 BV  

X. 9 GEF Ochrana, obnova a rozumné vyuţívanie slatín v SR 

– adminitrácia v súvislosti s ukončením projektu, 

postprojektové aktivity – pokračovanie v obnovnom 

meneţmente na pilotných lokalitách (Abrod, Kláštorské 

lúky, Belianske lúky) 

R ŠOP 

S CHKO 

Záhorie, 

S NP Veľká 

Fatra, 

TANAP 

15.12.2010 1 200  300 BV  

X.10 Sieť chránených území na rieke Dunaj – rozvoj 

a implementácia národných stratégií pre ochranu 

prírodného dedičstva na rieke Dunaj – projekt v rámci 

programu Juhovýchodná Európa 

RŠOP, 

CHKO ZA, 

CHKO DL 

15.12.2010 5 900  13 000 

500 BV  

 

X.11 Alpsko-karpatský koridor – projekt v rámci rakúsko-

slovenskej spolurpáce 

R ŠOP, 

CHKO ZA 

15.12.2010 4 600  3 000 

350 BV 

 

X.12 Cehraničná spolupráca v manaţmente chránenej 

ramsarskej oblasti v nivách riek Morava a Dyje – 

projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce 

ŠOP SR, 

CHKO ZA 

15.12.2010 4 400  3 600 

350 BV 

 

X.13 Príprava projektu v rámci Švajčiarskeho finančného 

mechanizmu - Budovanie ekologického kontinua 

biotopov v Karpatoch 

RŠOP 15.12.2010 3 560  1250 BV  

X.14 Príprava projektu LIFE+ 2010 (Slaniská), stanoviská 

k projektom LIFE+ pre MŢP 

RŠOP, 

CHKO DL 

15.12.2010 5 500  2800 BV  

X.15 OP CS-HUSK 0801/066 – komplexný výskum mokradí 

v povodí rieky Ipeľ a vypracovanie zoznamov druhov ich 

spoločenstiev 

RŠOP, 

CHKO CV  

15.12.2010 1 500  550 BV  

X.16 OP CS-HUSK 0801/067 – vytvorenie systému náučných 

lokalít ochrany prírody a náučných chodníkov a vydanie 

publikácií 

RŠOP, 

CHKO CV 

15.12.2010 1 800  650 BV   

X.17 OP CS-HUSK 0801/153 – zvýšenie kapacity vstupného 

areálu jaskyne Szemlohegyi 

RŠOP, 

CHKO DL 

15.12.2010 1500 550 BV  

X.18 Príprava, spracovanie projektov, koordinácia projektov, 

konzultácie k projektom v procese implementácie 

RŠOP 15.12.2010 38 600  1400 BV  

X.19 Propagácia CHÚ a druhov NATURA 2000 – projekt 

v rámci OPŢP 

RŠOP 15.12.2010 5 500  24 000 – ŠF 

400 BV 
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X.20 Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov 

štátnej správy (MŢP SR, KÚŢP, ObÚŢP)  

RŠOP 15.12.2010 485 800 5 438 / BV  

X.21 Vypracovanie stanovísk k projektom financovaných z 

fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000 

a evidencia projektov 

RŠOP 15.12.2010 8 050 700 BV  

X.22 Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov 
a posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie na základe 

poţiadaviek orgánov štátnej správy a spracovanie systému 

ich zverejnenia 

RŠOP 15.12.2010 62 200 34000 BV  

X.23 Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov 

a kontrolách orgánov štátnej správy 

RŠOP 15.12.2010 66 400 3 119 / BV 

26000 BV 

 

X.24 Pracovná skupina expertov pre geneticky modifikované 

organizmy, Komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa 

§ 55 

RŠOP 15.12.2010 1600 550  

X.25 Výkon štátneho dozoru a stráţnej sluţby v chránených 

územiach 

 priebeţné kontroly dodrţiavania zákona, predpisov,  

rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe,  

 ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov, 

 koordinácia členov stráţe prírody 

 súčinnosť pri vzdelávaní členov stráţe prírody, 

 vydanie Terénneho zápisníka a vedenie terénnych zápisov 

 

RŠOP 15.12.2010 558 000 198000 BV  

X.26 Vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov 

ŠOP SR a výroba a distribúcia odznakov a preukazov 

pre členov stráţe prírody a organizácie OP 

RŠOP 15.12.2010 1 600 600 BV  

X.27 Tvorba výročnej správy ŠOP SR za rok 2009 RŠOP 15.12.2010 1600 600  

X.28 Prevádzkový a ekonomický servis ŠOP 15.12.2010 615 995 440 815/BV  

X.29 Zabezpečenie operatívnych úloh pre MŢP SR a iné 

subjekty 

RŠOP 15.12.2010 171228 20 071 / BV 

303608 BV 
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X.30 Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených 

jaskyniach (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného 

poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, modernizácia 

ozvučovacích systémov na podávanie sprievodných slov pre 

zahraničných návštevníkov, modernizácia komunikačných 

systémov, obstaranie osobných dozimetrov a zabezpečenie 

vyhodnotenia nameraných údajov, obstaranie osobných 

ochranných prostriedkov, svietidiel a pod.) 

SSJ 15.12.2010  734 880 / BV 

35 000 / KV 
 

X.31 Zabezpečenie poskytovania doplnkových sluţieb pre 

návštevníkov sprístupnených jaskýň (obstaranie 

polygrafických materiálov a iných tovarov určených na 

predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a 

parkovacích sluţieb, tlač označení na fotografovanie a 

filmovanie v jaskyniach počas prehliadky, organizácia 

koncertu v rámci medzinárodného festivalu Čarovné tóny 

Macochy a pod.) 

SSJ 15.12.2010  236 025 / BV  

X.32 Propagácia a prezentácia sprístupnených jaskýň na 

verejnosti: 

a) doplnenie fotoarchívu, tlač propagačných materiálov, 

inzercia, reklama, údrţba informačných tabúľ a výroba 

nových po realizácii stavebných prác v areáloch jaskýň, 

obstaranie smerových tabúľ, výstavná činnosť 

b) účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu 

SSJ 15.12.2010  66 124 / BV  

 Spolu „Iné úlohy“ 2 127 933 2 772 430    

 S P O L U - - 3 630 057 18 015 519  
 

 
 
 
 
 

Vysvetlivky k finančným zdrojom: 
BV – bežné výdavky  
KV – kapitálové výdavky  
LIFE     – projekty LIFE  
ŠF        –  prostriedky zo Štrukturálnych fondov  
APVV  - Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
EF        – environmentálny fond 
FP        - finančný príspevok 
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OP CS – PL – Operačný program cezhraničná spolupráca s Poľskom 

 
 

Vysvetlivky k pouţitým skratkám: 
CHÚ    - chránené územie(a)                                 NPP      - národná prírodná pamiatka 
NP       - národný park                                            MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP 
CHKO - chránená krajinná oblasť                        VCHÚ – chránené územia v kategórii NP a CHKO 
PR       -  prírodná rezervácia                                CHVÚ - chránené vtáčie územie   
NPR    -  národná prírodná rezervácia                   ÚEV    -  územie európskeho významu 
CHA    - chránený areál                                         IS    -      informačný systém   
PP       -  prírodná pamiatka                                   OCHČPaK - osobitne chránené časti prírody a krajiny 
IK Stratégia – Informačná a komunikačná stratégia              RL – ramsarská lokalita 
AB – administratívna budova     RŠOP – riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody 
SSJ – Správa slovenských jaskýň 

 


