
Príloha č. 4 

Zdroje informácií  

 

Súhrnným dokumentom, ktorý obsahuje východiská, ciele na zlepšenie alebo zachovanie 

priaznivého stavu a príklady opatrení na ich dosiahnutie je Prioritný akčný rámec financovania Natura 

2000 v Slovenskej republike v EÚ programovom období 2014 – 2020
1
. Jeho prílohou je prehľad 

biotopov a druhov európskeho významu, hodnotenie ich stavu v r. 2007 a 2013 a stanovenie cieľového 

stavu do roku 2020. 
 

Najvýznamnejšími zdrojmi údajov o chránených územiach, druhoch a biotopoch európskeho 

významu, definícii ich priaznivého stavu, navrhovaných manažmentových opatreniach sú: 

 

- indikatívna mapa európskej sústavy chránených území Natura 2000, t. j. území európskeho 

významu a chránených vtáčích území  

 http://maps.sopsr.sk/mapy/map.html v časti „ochrana prírody“ – „chránené vtáčie 

 územia“ resp. „územia európskeho významu“;  

 

- indikatívna mapa národnej sústavy chránených území  

 http://maps.sopsr.sk/mapy/map.html v časti “ochrana prírody“ – maloplošné chránené 

územia SR“ resp. „veľkoplošné chránené územia SR“; 

 

- indikatívna mapa území medzinárodného významu (ramsarské lokality, lokalita Svetového 

prírodného dedičstva, biosférické rezervácie, lokality s Európskym diplomom Rady Európy) 

 http://maps.sopsr.sk/mapy/map.html v časti „ochrana prírody“ – „územia 

 medzinárodného významu“;  

 

- prehľad 66 biotopov európskeho významu pre ktoré sú vyhlasované ÚEV (príloha 1 smernice 

o biotopoch); - kód, charakteristika, výskyt v územiach európskeho významu, definícia priaznivého 

stavu, zoznam odporúčaných manažmentových opatrení a i.) 

  http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=13; 

 

- prehľad 44 druhov rastlín európskeho významu, pre ktoré sa vymedzujú ÚEV (príloha 2 

smernice o biotopoch), kód, charakteristika, výskyt v ÚEV, definícia priaznivého stavu, zoznam 

odporúčaných manažmentových opatrení a i. 

  http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=11; 

 

- prehľad 95 druhov živočíchov európskeho významu, pre ktoré sa vymedzujú ÚEV (príloha 2 

smernice o biotopoch) - kód, charakteristika, výskyt v územiach európskeho významu, definícia 

priaznivého stavu, zoznam odporúčaných manažmentových opatrení a i. 

 http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=12; 

 

- prehľad 81 druhov vtákov, pre ktoré sú vymedzené CHVÚ resp. bol na národnej úrovni 

vyhodnotený stav a určené ciele ochrany do roku 2020 

 http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=1&cpt=3; 

 

- navrhované ciele ochrany pre biotopy európskeho významu a pre druhy európskeho 

významu (súbor navrhovaných cieľov ochrany pre všetky biotopy a druhy európskeho významu a 

predmety ich ochrany s navrhovanými zlepšeniami na lokalitnej úrovni tak, aby smerovali 

k dosiahnutiu resp. k udržaniu priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu, ciele 

ochrany) 

 http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=5&lang=sk; 
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- odborná publikácia „Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov“ 

zameraná o. i. na stanovenie cieľov ochrany do roku 2020 pre 83 európsky významných druhov 

vtákov  

 http://www.sopsr.sk/dokumenty/KnihaA4_Zasady-ochrany-cela.pdf;
 

 

- schválené programy starostlivosti a programy záchrany pre územia európskeho významu, 

resp. pre územia národnej sústavy chránených území 

 http://www.sopsr.sk/web/?cl=119; 

 

- schválené, pripravované a prerokúvané návrhy programov starostlivosti o chránené vtáčie 

územia 
 http://www.sopsr.sk/web/?cl=23; 

 

- schválené programy záchrany o druhy rastlín európskeho významu 

 http://www.sopsr.sk/web/?cl=220; 

 

- schválené programy záchrany o druhy živočíchov európskeho významu 

 http://www.sopsr.sk/web/?cl=30; 

 

- odborná publikácia k manažmentu vybraných travinných biotopov európskeho významu: 

  http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM_brozura_web.pdf;  

  

- odborná publikácia k manažmentu mokraďových biotopov  

 http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/MM_mokrade_web.pdf; 

 

 Východiskom pre návrh ďalšej dokumentácie môžu byť prípadne aj iné odborné metodické 

odporúčania pre druhy a biotopy alebo alternatívne plány starostlivosti, regionálne dokumenty 

územného systému ekologickej stability, pokiaľ existujú a čiastočne aj dokumenty starostlivosti 

schválené na medzinárodnej úrovni, napr. EÚ akčné plány pre vybrané druhy vtáctva 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm. 
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