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Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny  

podľa § 55 zákona   č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

   

 

Právnické osoby 

 Stav k 08.03.2018 
 

názov právnickej osoby  sídlo, IČO, číslo telefónu druh dokumentácie číslo  

potvrdenia 

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.  
 

Skuteckého 30 

974 01 Banská bystrica 

IČO: 31633625 

Tel: 048/4146697 

0907 872 335 

Fax: 048/4142073  

e-mail:agrocons@stonline.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability P-22/2013 

BROZ - Bratislavské regionálne 

ochranárske združenie 

  

 

  

 

Na Riviére 7/a  

841 04 Bratislava  

IČO: 31771815 

tel./fax: 02/5556 2693 

e-mail: broz@changenet.sk  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy 

a rastlinné i živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území  

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti 

a národného parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy území európskeho významu a chránených vtáčích území 

P-5/2004 

mailto:agrocons@stonline.sk
mailto:broz@changenet.sk
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- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- program záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

dokumenty 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov   

DAPHNE - Inštitút aplikovanej 

ekológie 

 

Podunajská 24 

821 06 Bratislava, 

IČO: 30814081 

tel./fax: +421 2 455 240 19 

e-mail: daphne@daphne.sk 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

a živočíchov 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky  

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území      európskeho  

významu 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

P-6/2004 

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

 

Kominárska 2, 4  

832 03 Bratislava 3  

IČO: 31322000 

Tel: 02/50234 284,  

0915 834 007 

Fax: 02/50234 555 

martinkova@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty starostlivosti o dreviny  P-10/2008 

mailto:daphne@daphne.sk
mailto:martinkova@dopravoprojekt.sk
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DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

 

Kominárska 2, 4  

832 03 Bratislava 3  

IČO: 31322000 

Tel.: 02/50234 470, 

Fax: 02/50234 555 

director@dopravoprojekt.sk 

longa@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

    stability 

-  dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

 

P-11/2008 

Ecological Consulting a. s. 

 

Na Střelnici 48 

CZ779 00 Olomouc 

Česká republika 

IČO: 25873962 

DIČ: CZ25873962 

Tel: +420 585 203 166 

Fax: +420 585 203 169 

e-mail: 

ecological@ecological.cz 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území  

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia  

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a 

živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti 

a národného parku 

- projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho 

ochranného pásma, chráneného vtáčieho územia 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

rastlín a živočíchov 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov  

P-27/2014 

 

 

 

mailto:director@dopravoprojekt.sk
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EkoGarten s.r.o 

 

Dr. Bodického 2/A 

900 01 Modra 

IČO: 47 639 130 

tel: 0905 829 193 

e-mail: klucarova.z@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny P-28/2015 

EKOSFER Solutions, s.r.o. Hradecká 566 

503 46 Třebechovice pod Orebem 

Česká republika 

IČO: 06082530 

Tel:/fax: +420 720 061 296 

e-mail: ales.svoboda@ekosfer.cz    

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, 

živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území  

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia  

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

P-35/2018 

EKOJET spol. s r.o. – 

priemyselná a krajinná ekológia 

 

Tehelná 19 

831 03 Bratislava  

IČO: 35734990 

tel.: +421 2 4569 0568 

+421 948 021 670 

e-mail: info@ekojet.sk  

- dokumenty územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-1/2003 

Ekospol DM, s.r.o. 

 

Kollárova 25 

039 01 Turčianske Teplice 

IČO: 44262671 

Tel: 0905 241 849 

e-mail: 

dusan.mandak@gmail.com 

- dokumenty územného systému ekologickej stability  

- dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny  

 

P-25/2014 

ENGOM s.r.o.  023 14 Skalité 418  - dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability P-14/2008 

mailto:klucarova.z@gmail.com
tel://fax
mailto:ales.svoboda@ekosfer.cz
mailto:info@ekojet.sk
mailto:dusan.mandak@gmail.com
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 IČO: 36442909 

Tel./fax: 041/5663 399  

0907 137 836 

e-mail: engom@engom.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

 

ENVI-EKO, s. r. o.  

 

Platanová 3225/2 

010 07 Žilina 

IČO:43 905 901 

Tel: 0908 904243 

e-mail: 

envi.eko@gmail.com 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti 

a národného parku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-26/2014 

ENVIROPROJEKT SK s.r.o.   

 

Štefánikova 701/13 

905 01 Senica 

IČO: 45698724 

Tel.: 0907 229 820  

enviroprojekt@enviroprojekt.sk                         

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokument starostlivosti o dreviny  

P-21/2010 

ESPRIT spol. s r.o.  

 

Pletiarska 2 

969 01 Banská Štiavnica 

IČO: 31563538 

Tel.: 045/6921535 

Fax: 045/6921230 

esprit@esprit-bs.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

 

P-13/2008 

Euroforest, s.r.o.  

 

Topoľová 26 

960 01 Zvolen 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

P-18/2010 

mailto:engom@engom.sk
mailto:envi.eko@gmail.com
mailto:enviroprojekt@enviroprojekt.sk
mailto:esprit@esprit-bs.sk
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IČO: 36627453 

Tel/fax: 045/5366 015  

mozola@euroforest.sk 

 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program starostlivosti o CHKO 

- program starostlivosti o NP 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma  

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

a živočíchov 

HESPERIS, s. r. o. 

 

Sásovská cesta 86 

974 11 Banská Bystrica 

IČO: 46218246 

Tel.: +421 911 018 099 

e-mail: marian.jasik@gmail.com 

- program starostlivosti o národný park a chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón národného parku a chránenej  

krajinnej oblasti 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

P-33/2016 

mailto:mozola@euroforest.sk
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- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

HBH Projekt spol. s r.o. – 

organizačná zložka Slovensko 
 

Ružová dolina 10  

821 09 Bratislava  

IČO: 31815332 

Tel.: +421 255 642 595-6 

Fax: +421 255 642 597 

bratislava@hbh.cz 
 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

P-31/2016 

holič s.r.o.  

 

Štefánikova 701/13 

905 01 Senica 

IČO: 45697337 

Tel.: 0905 192 813  

rastislav.holič@gmail.com  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokument starostlivosti o dreviny 

P-20/2010 

Ligularia, s.r.o. 

 

Štúrovo nábrežie 2366/12 

052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 47425954 

Tel: 053 4440331 

0902 418807 

e-mail: 

leskovjanska.a@centrum.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, 

rastlinné a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie a prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-24/2013 

Národné lesnícke centrum   

 

T.G. Masaryka 22 

960 92 Zvolen 

IČO: 42001315 

Tel.: 045/5314 171-2,  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, 

rastlinné a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

P-17/2009 

 

mailto:bratislava@hbh.cz
mailto:rastislav.holič@gmail.com


8 

 

Fax: 045/5314 155 

nlc@nlcsk.org  

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia, 

- program záchrany zón a časti zón národného parku a chránenej krajinnej 

oblasti 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti a národného parku a jeho 

ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného vtáčieho územia 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku, chráneného areálu, 

prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

a živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov   

NATURA SERVIS, s. r. o. 

 

Říčařová 66 

503 01 Hradec Králové 

Česká republika 

IČO: 26006626 

Tel./fax: +420 495 266 649 

e-mail: 

jiri.francek@naturaservis.net 

roman.rozinek@naturaservis.net 
 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

P-29/2015 

mailto:office@slsas.sk
mailto:jiri.francek@naturaservis.net
mailto:roman.rozinek@naturaservis.net
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- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

a živočíchov 

- program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- návrh chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu 

- národný červený zoznam  vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

rastlín a živočíchov 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

Ochrana dravcov na Slovensku Kuklovská 5 

841 04 Bratislava 

IČO: 31797717 

tel: +421 2 55573440 

mob: +421 911 882626 

e-mail: dravce@drvace.sk 

 

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- projekt ochrany chráneného vtáčieho územia 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

P-34/2017 

OTONYCTERIS, s. r. o. 

 

Prostredná Môlča 32 

974 01 Banská Bystrica 

IČO: 47543221 

Tel: +421 903 180 139 

e-mail: info@otonycteris.sk 

 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

P-32/2016 

SAFE TREES, s.r.o. 

 

Na Štepnici 945 

665 01 Rosice, Česká republika 

IČO: 26935287 

Tel: +420731902051 

e-mail: 

kolarikova@safetrees.cz 

- dokument starostlivosti o dreviny P-23/2013 

SAŽP – Slovenská agentúra životného 

prostredia 

 

Udiča 672  

017 01 Považská Bystrica 

IČO: 0062031 

tel.: 041/5070 912 

- Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

P-12/2008 

mailto:info@otonycteris.sk
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fax: 041/5621 191 

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s. 

 

Dolná 7 

974 01 Banská Bystrica 

IČO: 36669150 

Tel.: 048/4152 495,  

0911 289 777 

Fax: 048/4152 496 

office@slsas.sk 

milan.danko@slsas.sk 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o  územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP  

a ďalej: 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt na ustanovenie  národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej 

pamiatky 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-15/2008 

Slovenská ornitologická 

spoločnosť/Birdlife Slovensko 

  

 

Zelinárska 4 

821 08 Bratislava 

IČO: 30845521 

Tel: 0905 256 184 

vtaky@vtaky.sk 

 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, 

prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej 

prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov 

živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón národného parku a chránenej  

krajinnej oblasti 

P-9/2006 

 

mailto:office@slsas.sk
mailto:milan.danko@slsas.sk
mailto:vtaky@vtaky.sk
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- projekt ochrany chránenej  krajinnej oblasti, národného parku 

a jeho ochranného pásma, chráneného vtáčieho územia  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených 

druhov vtákov 

Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva 

 

Školská 4 

031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 361 45 114 

Tel: 

+421/44/547 72 17 - riaditeľ 

+421/44/547 72 11 – sekretariát 

+421/44/547 72 10 – spojovateľka 

Fax: +421/44/551 43 81 

e-mail: 

smopaj@smopaj.sk 

- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu 

- program starostlivosti o jaskyňu – prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

pamiatku 

- program záchrany jaskyne – prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

pamiatky 

P-30/2015 

Ústav krajinnej ekológie SAV Štefánikova 3, P.O.Box 254 

81499 Bratislava 

IČO: 679 119 

Tel: 02/52493882 

Julius.Oszlanyi@savba.sk 

 

- program starostlivosti o CHKO  

- program starostlivosti o NP 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky  

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

a ďalej:  

- generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-8/2006 

mailto:smopaj@smopaj.sk
mailto:Julius.Oszlanyi@savba.sk
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VEDUTA 

 

Hronsecká cesta 32/75 

976 31 Hronsek 

IČO: 45015953 

Tel: 0904 385 783  

e-mail: 

veduta@centrum.sk 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

P-16/2009 

Záhradníctvo S. Flóra, s.r.o.   

 

Lesná 33 

038 61 Vrútky 

IČO: 44851022 

Tel.: 0903 519 423  

Fax: 043/4282696 

mcambor@centrum.sk  

-  dokument starostlivosti o dreviny  P-19/2010 

 

mailto:mcambor@centrum.sk

