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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY
1.
Všeobecne záväzná vyhláška
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 3 /2009 zo dňa 11. júna 2009,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon
o ovzduší) v znení neskorších predpisov ustanovuje
§1
Základné ustanovenia
1)
2)

Touto všeobecne záväznou vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
(ďalej len „akčný plán“).
Akčný plán obsahuje
a) vymedzenie územia a špecifikáciu znečisťujúcich látok s rizikom prekračovania limitných hodnôt,
b) identifikácia činností, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt a ktoré sú zahrnuté do akčného plánu,
c) krátkodobé opatrenia na regulovanie činností znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať
k prekračovaniu limitných hodnôt (ďalej len „krátkodobé opatrenia“) a určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania.

§2
Vymedzenie územia a špecifikácia znečisťujúcich látok s rizikom prekračovania
limitných hodnôt
1)
2)

Vymedzenie územia je uvedené v prílohe č. 1.
Špecifikácia znečisťujúcich látok s rizikom prekračovania limitných hodnôt je uvedená v prílohe č. 2.

§3
Identifikácia činností znečisťovania ovzdušia
Činnosti, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt sú
a)
b)

doprava,
stavebná činnosť.

§4
Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmus ich uplatňovania
1)

Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 3.
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2)
3)

Subjekty uvedené v prílohe č. 3 vykonávajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy, ak počet prekročení limitnej
hodnoty 24 hodinovej koncentrácie pre PM101 prekročí hodnotu 30.
Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 4.
§5
Zrušovacie ustanovenie

Týmto ustanovením sa ruší platnosť predchádzajúcej Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2006 z 13. januára 2006, ktorou sa vydal akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ing. Aladár Smidžár
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

§ 2 písm. y) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov

1)
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Príloha č.1 k Všeobecne záväznej vyhláške
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 3 /2009

VYMEDZENIE ÚZEMIA
1.

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2008
vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, ktorý je Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky poverenou organizáciou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.

2.

Tento akčný plán platí pre mesto Senica, katastrálne územie Senica.

3.

Rozloha vymedzeného územia je 50, 31 km².

4.

Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 03.06.2009 je 20 193.

Príloha č.2 k Všeobecne záväznej vyhláške
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 3/2009

ŠPECIFIKÁCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK S RIZIKOM PREKRAČOVANIA LIMITNÝCH HODNÔT
Vo vymedzenom katastrálnom území je riziko prekračovania limitnej hodnoty tejto znečisťujúcej látky
Znečisťujúca látka

Limitná hodnota [ μg / m3 ]

PM10

50
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Príloha č.3 k Všeobecne záväznej vyhláške
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 3/2009

KRÁTKODOBÉ OPATRENIA

Činnosť
alebo zdroj / zodpovednosť

Opatrenie

Sekundárna prašnosť z automobilovej
dopravy (zimný posyp ciest)/ Správa
a údržba ciest Trnavského samosprávneho
kraja
Sekundárna prašnosť z automobilovej
dopravy (zimný posyp ciest)/ Technické
služby Senica, a.s.

Odstránenie zimného posypu
z ciest II. A III. triedy

Sekundárna prašnosť z automobilovej
dopravy/ Technické služby Senica, a.s.

Čistenie a kropenie miestnych
komunikácií

Odstránenie zimného posypu
z miestnych komunikácií

Sekundárna prašnosť z automobilovej
Čistenie a kropenie
dopravy/ Správa a údržba ciest Trnavského komunikácií II. a III. triedy
samosprávneho kraja
Informovanie/ Mesto Senica

Informovať obyvateľov
o prekročení limitnej hodnoty
PM10 – na internetovej stránke,
úradnej tabuli a informačnom
televíznom kanále
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Termín
Do 2 hodín od oznámenia
Slovenského hydrometeorologického
ústavu o prekročení limitnej hodnoty
a pri trvaní prekročenia priebežne
Do 2 hodín od oznámenia
Slovenského hydrometeorologického
ústavu o prekročení limitnej hodnoty
a pri trvaní prekročenia priebežne
Do 2 hodín od oznámenia
Slovenského hydrometeorologického
ústavu o prekročení limitnej hodnoty
a pri trvaní prekračovania
Do 2 hodín od oznámenia
Slovenského hydrometeorologického
ústavu o prekročení limitnej hodnoty
a pri trvaní prekračovania
Do 2 hodín po odovzdaní informácie

Príloha č.4 k Všeobecne záväznej vyhláške
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 3/2009
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2.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie
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o osobitných podmienkach
na udelenie národnej environmentálnej značky

3/09

skupina produktov
Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy
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Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy patria medzi produkty, ktoré sa používajú do kúpeľní a sprchovacích kútov
v stavbách so zabudovaným rozvodom vnútornej kanalizácie. V rámci životného cyklu týchto produktov zaťažuje životné
prostredie práve fáza výroby, konkrétne ich povrchová pred úprava pred nanášaním smaltu a samotné nanášanie smaltu.
Technológiou smaltovania staršieho typu (tzv. mokrou cestou) sa vane ponárajú do kvapalného smaltu alebo sa smalt na
vane nanáša striekaním, čo si vyžaduje používať nebezpečné chemické látky. Vo fáze pred úpravy tak vznikajú nebezpečné
kaly. Použitím novej technológie smaltovania (nanášaním smaltu v elektrostatickom poli) sa oproti staršiemu typu technológie podarilo znížiť spotrebu elektrickej energie o cca 50%, vody a chemických látok o cca 70% a zvýšiť životnosť a kvalitu
produktov. Výroba produktov novou technológiou prebieha v uzavretom priestore, čím sa zabezpečuje ochrana zdravia
zamestnancov.
Tento predpis je vypracovaný v zmysle zákona 217/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z..

1.

Vymedzenie skupiny produktov

Osobitné podmienky sa vzťahujú na oceľové smaltované vane a sprchovacie misy, vyrábané z oceľového plechu. Vnútorný
povrch týchto produktov tvorí biely alebo farebný sklovitý smalt. Vonkajší povrch je smaltovaný základným smaltom.

2.

Definície pojmov

1.1 Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy - produkty vyrábané z oceľového plechu, ktoré sú povrchovo upravené
smaltom, vnútorný povrch týchto produktov tvorí biely alebo farebný sklovitý smalt a vonkajší povrch je smaltovaný
základným smaltom.
1.2 Smalt - nepriehľadná sklovitá vrstva na povrchu kovových produktov.
1.3 Smaltovanie – postupné nanášanie smaltu ponorením vaní do kvapalného smaltu alebo nanášanie smaltu striekaním
na pripravené oceľové vane a následné sušenie a vypaľovanie smaltovaného produktu vo vypaľovacej peci.
1.4 Smaltovanie v elektrostatickom poli - pokrývanie povrchu kovových produktov smaltom v elektrostatickom poli.
1.5 Funkčná spôsobilosť - schopnosť produktu spoľahlivo plniť predpísaný účel použitia, na ktorý bol určený, ak je používaný predpísaným spôsobom.
1.6 Životnosť - časový úsek, počas ktorého je produkt funkčne spôsobilý.
1.7 Recyklácia - opätovné spracovanie a použitie produktu po skončení jeho životnosti na výrobu nových materiálov.

3.

Základné požiadavky

Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia
spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia
ľudí, ochrany spotrebiteľa, v oblasti uvádzania chemických látok a chemických prípravkov na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa ochrany a starostlivosti o životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho
zneškodnenie.
zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,
nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
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zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,
zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné
vykonávacie predpisy,
zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 69/2009 Z. z.),
vyhláška MVaRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z.,
zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy.

3.1 Kritériá funkčnej spôsobilosti
Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy musia vyhovovať technickým požiadavkám na výrobu a dodávanie plechových
smaltových kúpacích vaní uvedeným v technickej norme STN 91 4101 Plechové smaltované kúpacie vane.
Technické požiadavky:
a) podperná konštrukcia,
b) tuhosť,
c) odolnosť proti náhlym zmenám teploty a vriacej vody,
d) odolnosť proti oteru,
e) odolnosť smaltu proti nárazu,
f) odolnosť proti alkáliám,
g) odolnosť proti kyselinám,
h) hrúbka plechu,
i) hrúbka smaltu.
Skúšobné podmienky a metódy na preukázanie technických požiadaviek na funkčné vlastnosti produktov sú špecifikované
v technických normách :
STN 91 4101 Plechové smaltované kúpacie vane. Technické požiadavky.
STN EN 14516 Vane na domáce použitie.
STN EN 14527 Sprchovacie vaničky na domáce použitie.
STN EN 15200 Sanitárne zariadenia. Multifunkčné sprchovacie kabíny.
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4. Špecifické požiadavky
4.1 Výrobca oceľových plechov, ako základného materiálu pre výrobu produktu, musí mať prijaté zabezpečujúce systémové riadenie ochrany a starostlivosti o životné prostredie.
4.2 Spotreba elektrickej energie pri výrobe smaltovaného produktu nesmie byť vyššia ako 0,5 kW/kg.
4.3 Na odmasťovanie plechov sa nesmú použiť chlórované uhľovodíky a vo výrobnom procese nesmú vznikať nebezpečné
odpady.
4.4 Spotreba vody nesmie byť vyššia ako 3 l/kg hotového produktu.
4.5 Výrobca garantuje životnosť najmenej 20 rokov za predpokladu dodržiavania návodu na montáž, údržbu a čistenie.
4.6 Informácia pre spotrebiteľa musí uvádzať :
návod na montáž, údržbu a čistenie,
upozornenie, že na čistenie produktu sa majú používať neutrálne čistiace prostriedky bez obsahu abrazívnych
komponentov,
záručnú dobu,
informáciu o recyklovateľnosti produktu a spôsob zabezpečenia nakladania s produktom a jeho obalom po skončení jeho životnosti vo väzbe na zberné miesta.
4.7 Obalové prostriedky použité na spotrebiteľské, skupinové a prepravné balenie produktov musia byť opätovne použiteľné alebo recyklovateľné bez rizík pri ich zneškodňovaní a musia byť označené v súlade so zákonom č. 529/2002 Z. z.
o obaloch v znení neskorších predpisov.

5.

Posudzovanie zhody

5.1 Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3 sa preukazuje platnými dokladmi pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch environmentálneho správania sa organizácie. Pri hodnotení súladu s požiadavkami
podľa bodu 3 sa zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS
podľa zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo EMS podľa ISO
14001.
5.2 Splnenie špecifických požiadaviek uvedených v bodoch 3.1 a) až g) a i) a 4.6 žiadateľ dokladuje vyhlásením zhody, ak
má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonal alebo si zaobstaral vykonanie počiatočných skúšok (systém
preukazovania zhody 4 podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov).
5.3 Splnenie špecifických požiadaviek uvedených v bodoch 3.1 h) a 4.1 žiadateľ dokladuje vyhlásením a v technickej
dokumentácii výrobcu plechu.
5.4 Splnenie špecifických požiadaviek uvedených v bodoch 4.2 až 4.4 žiadateľ dokladuje v dokumentácii o technológii
výroby a splnenie špecifických požiadaviek uvedených v bodoch 4.6 a 4.7 žiadateľ dokladuje vyhlásením a v sprievodnej dokumentácii k produktu a platnými zmluvami so subjektmi oprávnenými vykonávať zber, recykláciu alebo
zneškodnenie.
5.5 Splnenie špecifických požiadaviek uvedených v bode 4.5 žiadateľ dokladuje evidenciou reklamácií u výrobcu.

6.

Platnosť Oznámenia

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť 3 roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie
obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie národnej environmentálnej značky, ako
aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave 20. 11. 2009

Jozef Medveď, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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EKOJET spol. s r.o. –
priemyselná a krajinná ekológia
Ing. Ivan Šembera, CSc.

Ekospol - RNDr. Vladimír Druga

P-2/2003

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

P-1/2003

Por. č.
831 03 Bratislava, Tehelná 19
IČO: 35734990
tel.: 02/4445 6024
fax: 02/4464 3632
e-mail: ekojet@gtinet.sk
974 05 Banská Bystrica - Malachov,
Banícka 18
IČO: 10986359
tel.: 0905 701 366, 048/4183 238
e-mail: druga@stonline.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu

Právnické osoby
Stav k 19.10.2009

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku so
zameraním na hydrologicky podmienené biotopy
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území so zameraním na hydrologicky podmienené biotopy
- program starostlivosti o územia medzinárodného významu so
zameraním na hydrologicky podmienené biotopy (Ramsarské lokality)
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky v územiach s predmetom ochrany vodných ekosystémov
- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny

- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny

Druh dokumentácie

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

1.

STANOVISKÁ, SPRÁVY A INFORMÁCIE

12

Ekospol - RNDr. Dušan Mandák

Ekospol - Ing. Ondrej Roháč

BROZ - Bratislavské regionálne
ochranárske združenie
RNDr. Tomáš Kušík

P-4/2003

P-5/2004

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

P-3/2003

Por. č.

- dokument územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

974 01 Banská Bystrica
ul. V. Figuša Bystrého 24
IČO: 10988483
tel.: 048/4112 416
e-mail: rohac@isternet.sk
811 06 Bratislava, Godrova 3/b
IČO: 31771815
tel./fax: 02/5556 2693
e-mail: broz@changenet.sk

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,
chránený strom
- 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 kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a
živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- 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
a ďalej dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú
biotopy a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP

- dokument územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

Druh dokumentácie

974 04 Banská Bystrica, Mládežnícka 19
IČO: 10986260
tel.: 048/4112 416
e-mail: mandak@stonline.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu
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P-7/2005

P-6/2004

Por. č.

DAPHNE - Inštitút aplikovanej
ekológie
Mgr, Viera Stanová, PhD., RNDr.
Ján Šeffer, CSc.,
Mgr. Milan Janák

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady
821 06 Bratislava, Podunajská 24
IČO: 30814081
tel./fax: 02/4552 4019, 02/4564 0201
e-mail: daphne@changenet.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu
- 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 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 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

Druh dokumentácie

14

P-8/2006

Por. č.

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady
Štefánikova 3, P.O.Box 254, 81499
Bratislava
IČO: 679 119
Tel: 02/52493882
Julius.Oszlanyi@savba.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu
- 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

Druh dokumentácie
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DOPRAVOPROJEKT, a.s. -RNDr.
Dorota Martinková

DOPRAVOPROJEKT, a.s. –
Ing. Ján Longa –

P-11/2008

Slovenská ornitologická spoločnosť/
Birdlife Slovensko
Mgr. Rastislav Rybanič,
Mgr. Miroslav Demko,
Ing. Boris Maderič,
Mgr. Marek Brindzík,
Mgr. Tomáš Blaškovič

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

P-10/2008

P-9/2006

Por. č.

Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava 3
IČO: 31322000
Tel: 02/50234 284,
0915 834 007
Fax: 02/50234 555
martinkova@dopravoprojekt.sk
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava 3
IČO: 31322000
Tel.: 02/50234 470,
Fax: 02/50234 555
director@dopravoprojekt.sk
longa@dopravoprojekt.sk

Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava
IČO: 30845521
Tel: 02/55422185, 0905 256 184, 0904
256 888
Fax: 02/55422186
vtaky@vtaky.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej Stability
- dokumenty starostlivosti o dreviny

-

-

-

-

-

-

-

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 súvislej európskej sústavy
chránených území, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy
a ich biotopy
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 a ďalej:
program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
projekt ochrany CHKO a NP a jeho ochranného pásma a chráneného
vtáčieho územia
projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov
vtákov
dokumenty starostlivosti o dreviny

Druh dokumentácie
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P-15/2008

P-14/2008

P-13/2008

P-12/2008

Por. č.

Sídlo, IČO, číslo telefónu

Udiča 672,
017 01 Považská Bystrica
IČO: 0062031
tel.: 041/5070 912
fax: 041/5621 191
ESPRIT spol. s r.o. –
Pletiarska 2,
Mgr. Dušan Kočický
969 27 Banská Štiavnica
IČO: 31563538
tel.: 045/6921 535
fax: 045/6921 230
esprit@esprit-bs.sk
023 14 Skalité 418
ENGOM s.r.o. –
IČO: 36442909
RNDr. Marian Gocál
Tel./fax: 041/5663 399
0907 137 836
engom@engom.sk
Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s. – Dolná 7,
974 01 Banská Bystrica
Ing. Milan Danko
IČO: 36669150
Tel.: 048/4152 495,
0911 289 777
Fax: 048/4152 496
office@slsas.sk
milan.danko@slsas.sk

SAŽP- Ing. Marta Slamková

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

-

-

-

-

-

-

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

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Druh dokumentácie
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VEDUTA
RNDr. Michal Klaučo

Národné lesnícke centrum –
Ing. Ivor Rizman

P-17/2009

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

P-16/2009

Por. č.

T.G. Masaryka 22,
960 92 Zvolen
IČO: 42001315
Tel.: 045/5314 171-2,
Fax: 045/5314 155
nlc@nlcsk.org
Tel.: 041/5002 181, 0902 923 040
rizman@nlcsk.org

Učiteľská 1
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 45015953
Tel: 0904 385 783
e-mail:
veduta@centrum.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu
- 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
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné 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
- 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 CHKO a NP
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RNDr. Peter Mederly

Ing. Zuzana Hudeková

RNDr. Eva Kocianová

Mgr. Zuzana Pčolová

F-2/2003

F-3/2003

F-4/2003

Meno a priezvisko

F-1/2003

Por. č.
Panská dolina 66, 949 01 Nitra
tel. fax: 037/6510 608
e-mail: rplan@flynet.sk
J. Stanislava 25, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6531 3461, 0905 472 195
fax: 02/5296 4208
e-mail: zhudekova@yahoo.com
rec@changenet.sk
Pražská 35, 811 04 Bratislava
tel.: 02/5249 7097
fax: 02/5443 2061
e-mail: ekocianova@szm.sk
Dubová 31, 010 01 Žilina
tel.: 041/5682 369, 0903 529 439
e-mail: zuzka.pcolova@gmail.com

Trvalý pobyt a číslo telefónu

Stav k 19.10.2009

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,
ktorého predmetom ochrany sú chránené druhy rastlín
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,
ktorého predmetom ochrany sú chránené druhy rastlín
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území - v územiach predmetom ochrany rastlinných
druhov a ich spoločenstiev
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky - v územiach s predmetom ochrany rastlinných druhov a ich
spoločenstiev
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chránené krajinného prvku
- dokument starostlivosti o dreviny
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokument starostlivosti o dreviny

Druh dokumentácie
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RNDr. Miloslav Badík

RNDr. Jana Ružičková

F-6/2003

F-7/2003

Ing. Milan Koreň, CSc.,

Meno a priezvisko

F-5/2003

Por. č.

Platanová 3225/2, 010 07 Žilina
tel.: 041/5681 271, 0908 904 243
e-mail: mbadik@stonline.sk

Černyševského 1, 851 01 Bratislava
tel.: 02/6224 1644, 0908 178 337
e-mail: ruzickova@fns.uniba.sk

Biely Váh 871, 032 32 Východná
tel.: 044/5295 391

Trvalý pobyt a číslo telefónu
- 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 chránené areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokument starostlivosti o dreviny
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
v územiach s predmetom ochrany živočíšnych druhov
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území, v ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
v územiach s predmetom ochrany živočíšnych druhov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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RNDr. Viera Grambličková

Ing. Anna Dobrucká

Ing. Tamara Reháčková, PhD.

F-10/2004

F-11/2004

Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.

Meno a priezvisko

F-9/2004

F-8/2004

Por. č.

Martinengova 30, 811 02 Bratislava
tel.: 0905 264 210
e-mail: rehackova@fns.uniba.sk

Tajovského 9, 917 08 Trnava
tel.: 033/5907 817
Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
tel.: 037/6511 230, 0905 505 665
e-mail: adobrucka@pobox.sk

059 60 Tatranská Lomnica
tel.: 052/4782 001, 0908 966 411
e-mail: voloscuk@sopsr.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
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
- 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 chránenej krajinnej oblasti
a národného parku
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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RNDr. Eleonóra Weissová

Ing. Katarína Halabrinová

F-15/2005

F-16/2005

RNDr. Jaromír Šíbl

F-13/2004

Doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.

RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

F-12/2004

F-14/2005

Meno a priezvisko

Por. č.

Nezábudková 14, 821 01 Bratislava
tel.: 02/4329 6530
e-mail: tatiana.hrnciarova@savba.sk
Partizánska 700/47, 058 01 Poprad
tel.: 052/772 9972,
0904 501 436
fax: 052/714 4140
e-mail: eweiss@pobox.sk
Pohraničná 1/4, 945 01 Komárno

Pečnianska 3, 851 01 Bratislava
tel.: 0907 748 877
e-mail: epaudits@fns.uniba.sk
J. Stanislava 15, 841 05 Bratislava
tel.: 034/7742 071
e-mail: sibl@changenet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy 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
- 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho
významu
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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RNDr. Jana Lištiaková

RNDr. Tomáš Kušík

F-18/2005

Meno a priezvisko

F-17/2005

Por. č.
Pifflova 11, 851 01 Bratislava
tel.: 02/622 48 637,
0915 457 166
e-mail: jana.listiakova@centrum.sk
Šášovská 14, 851 06 Bratislava
tel.: 0903 778 957
fax: 02/554 23 523
e-mail: kusik@changenet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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
- 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 CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

- dokumenty starostlivosti o dreviny
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prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.

prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

F-21/2005

Mgr. Jozef Fiala

Meno a priezvisko

F-20/2005

F-19/2005

Por. č.

Druh dokumentácie

sídlisko Juh 1064/49, 093 01 Vranov nad dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne
Topľou
druhy a ich biotopy:
tel.: 057/446 3926,
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
0902 503 877
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
e-mail: skorec@wolf.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 chráneného vtáčieho územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov
- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
Ďurčanského 21, 949 01 Nitra
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
tel.: 037/651 4741
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
fax: 037/741 2433
e-mail: Jozef.Stredansky@uniag.sk
Urbancova 17, 949 01 Nitra
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny:
tel.: 037/655 0022,
- program starostlivosti o chránený areál
037/652 2745
- program záchrany chráneného areálu
e-mail: Jan.Supuka@uniag.sk
- projekt ochrany chráneného areálu
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

Trvalý pobyt a číslo telefónu
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F-22/2006

Por. č.

Ing. Tomáš Dražil

Meno a priezvisko
Priečna 4, 059 21 Svit
tel: 052/7755067
e-mail: tdrazil@stonline.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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
- 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 CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
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RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

F-25/2006

RNDr. Peter Straka

Meno a priezvisko

F-24/2006

F-23/2006

Por. č.

Zvončín 127, 91901
e-mail: Zita.Izakovicova@savba.sk

Macharova 3, 85101 Bratislava
e-mail: milena.moyzeova@savba.sk

Fialkové údolie 43, 81101 Bratislava
tel: 02/54415929
e-mail: pestrada@changenet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 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
- 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 CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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RNDr. Pavol Auxt

F-30/2006

RNDr. Peter Barančok, CSc.

F-28/2006

Ing. Jozef Marko, CSc.

Ing. Marta Hájniková

F-27/2006

F-29/2006

Ing. Peter Múdry, CSc.

Meno a priezvisko

F-26/2006

Por. č.

Gen. Svobodu 2464/30, 90201 Pezinok
tel: 0905 482257
e-mail: jozef@iraso.sk
Horná Lehota 35, 97681 pošta
Podbrezová
tel: 0904 455655

Hlaváčiková 4, 84105 Bratislava
tel: 0908 140055
e-mail: peter.barancok@savba.sk

Energetikov 1477/7, P.O.Box 59, 96959
Banská Štiavnica
tel: 045/6911914
e-mail: stiavnica@ekotrust.sk
Borová 19, 01007 Žilina 7
tel: 0904 191892
e-mail: m.hajnikova@seznam.cz

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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
- 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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Ing. Ivor Rizman

RNDr. Pavol Chromý

F-32/2006

Meno a priezvisko

F-31/2006

Por. č.

Zvonárska 14, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/4410323
e-mail: muzspisa@sisoft.sk

Borová 37, 01007 Źilina
tel: 041/5682196, 0902 412299
e-mail: rizmanivor@zoznam.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
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
- 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 CHKO a NP
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F-33/2006

Por. č.

RNDr. Marta Nižňanská

Meno a priezvisko
Štúrovo nábrežie 11/55, 05205 Spišská
Nová Ves
tel: 053/4427855
e-mail: mniznanska@spisnet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
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F-35/2006

F-34/2006

Por. č.

Ing. Pavol Polák

RNDr. Anna Leskovjanská

Meno a priezvisko

Malá Okružná 264/4, 969 01 Banská
Štiavnica
tel: 045/6921967, 0903 828 539
e-mail: polak@sopsr.sk

Štúrovo nábrežie 12/12, 05201 Spišská
Nová Ves
tel: 053/444 0331, 0902 418807
e-mail: leskovjanska@sopsr.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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 zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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
- 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 CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
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RNDr. Martin Kassa

Ing. Jan Králik, CSc.,

F-37/2006

F-38/2006

Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

Meno a priezvisko

F-36/2006

Por. č.

Gorkého 49, 97401 Banská Bystrica
tel: 048/4133928
e-mail: kassa.bb@stonline.sk

Svätoplukova 12, 821 07 Bratislava
tel: 02/60201617
e-mail: jkralik@sazp.sk

Maurerova 18, 042 22 Košice
tel: 0902 188352
e-mail: panigaj@upjs.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne
druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu,
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie,
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a
živočíšne druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov
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Ing. Marta Slámková

Ing. Naďa Jursová

Ing. Marián Jasík

F-41/2006

F-42/2006

F-43/2006

Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Ing. Marián Zolovčík

F-40/2006

F-44/2006

Ing. Peter Chomjak

Meno a priezvisko

F-39/2006

Por. č.

Trieda A. Hlinku 27, 949 07 Nitra
Tel:037/6415223
e-mail: Zlatica.Ivanova@uniag.sk

Udiča 672, 01701 Považská Bystrica,
tel: 042/4383167, 0905 632742
e-mail: slamkova@stonline.sk
Bajkalská 8, 08001 Prešov
tel: 0907 155 745
e-mail: nada.jursova@kryha.sk
Sásovská cesta 86, 974 11 Banská
Bystrica
Tel: 048/414 6297
e-mail: marian.jasik@sopsr.sk

Ďumbierska 4, 0801 Prešov
tel: 051/7701 991, 0905 224083
e-mail: chomjak@sazp.sk
J. Hollého 83, 071 01 Michalovce,
Tel: 0905 875 012,
e-mail: zolovcik.marian@mi.ouzp.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné 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
- 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 CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- 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
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Druh dokumentácie

32

Mgr. Erika Kočická, PhD.

Mgr. Dušan Kočický

Ing. Andrea Diviaková

Ing. Peter Urban, PhD.

F-46/2006

F-47/2006

F-48/2006

Meno a priezvisko

F-45/2006

Por. č.

B. Nemcovej 11, 962 32 Sliač
Tel: 045/5353004
e-mail: urbanovci@stonline.sk

Nám. sv. Trojice 7, 969 00 Banská
Štiavnica
Tel: 0905 581 860
e-mail: erikakocicka@gmail.com
Nám. sv. Trojice 7, 969 00 Banská
Štiavnica
Tel: 0907 140 077
e-mail: kocicky@esprit-bs.sk
Kysihýbel 188, 969 01 Banský Studenec
Tel: 0905 461 124, 045/6941 111
e-mail: andreadiviakova@pobox.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a živočíšne druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
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RNDr. Roman Krajčovič

RNDr. František Petrovič, PhD.

Ing. Jozef Dóczy

F-50/2006

F-51/2006

Meno a priezvisko

F-49/2006

Por. č.

Považská 15, 949 11 Nitra
Tel: 0918 668 425
e-mail: doczyj@zoznam.sk

Skerešová 331, Obyce
Tel:
e-mail: Frantisek.petrovic@savba.sk

Stodolová 6, 946 01 Nitra
Tel: 0910 968 465
e-mail: krajcovic@consultant.com

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
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
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a živočíšne druhy a ich biotopy:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
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Ing. Pavel Mathé

RNDr. Peter Bačkor

RNDr. Marcel Uhrín

F-53/2007

F-54/2007

Meno a priezvisko

F-52/2007

Por. č.

Bernoláková 38, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 0903 180 139,
e-mail: backorp@fpv.umb.sk
B. Němcovej 141/5, 050 01 Revúca
Tel: 058/442 13 91
e-mail: marcel.uhrin@gmail.com

Magurská 43, 974 11 Banská Bystrica,
Tel: 0907 564 399
e-mail: mathe@orangemail.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
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
- 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
biotopy:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a ich ochranného pásma
a ďalej
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov
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Prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.,

Mgr. Jana Braciníková

F-58/2007

Mgr. Magdaléna Vodičková

F-56/2007

F-57/2007

Ing Slavomír Celer

Meno a priezvisko

F-55/2007

Por. č.

Gbeľany 73. 031 02 Gbeĺany pri Žiline
Tel: 0907 844 812
e-mail: bracinikova@pobox.sk

A. Kubinu 7, 917 00 Trnava
Tel: 0907 635781
e-mail: m.vodickova@gmail.com
Cintorínska 216, 951 95 Obyce
Tel:
e-mail:

Ul. Budovateľská 2839/63, 058 01
Poprad – Spišská Sobota
tel: 052/7769 194; 0904 551 676
e-mail: slavoc@yahoo.com

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
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
- 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 CHKO a NP
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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Ing. Ján Šmídt

Ing. Peter Minárik

F-60/2007

F-61/2007

RNDr. Irena Bozalková

Meno a priezvisko

F-59/2007

Por. č.

Tesáre 144, 956 21 Jacovce
Tel: 0908 159 915
e-mail:
Daxnerova 1181/2, 050 01 Revúca
Tel: 0903 047 608
e-mail: smidt@inmail.sk

Nám. Ľ. Štúra č. 16, 974 01 Banská
Bystrica
Tel: 048/403 834, 0903 563 103
e-mail:

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre chránené územia, ktorých predmetom ochrany sú
abiotické prvky prírody:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- 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
a ďalej:
- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu
- program starostlivosti o chránený strom
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
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
- 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma,
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program starostlivosti o chránený strom
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
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RNDr. Jana Budayová

Mgr. Marián Buday

F-63/2008

Meno a priezvisko

F-62/2008

Por. č.

Exnárova 14, 080 01 Prešov
Tel: 0903 563 105, fax: 051/7724179
e-mail:
marian.buday@sopsr.sk

Exnárova 14, 080 01 Prešov
Tel: 0910 155 751, fax: 055/7298031- 32
e-mail:
Budayova.Jana@zoznam.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
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 záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
živočíšne druhy a ich biotopy a abiotické prvky prírody:
- 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
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
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Ing. Libor Ulrych, PhD.

F-65/2008

RNDr. Dorota Martinková

RNDr. Roman Krajčovič
–OMNIREGIA - PRO ENVI

F-64/2008

F-66/2008

Meno a priezvisko

Por. č.

Vlastenecké námestie 9, 851 01
Bratislava 5
Tel: 0915 834 007,
02/502 34284
e-mail:
martinkova@dopravoprojekt.sk

Dlhá 220, 949 07 Nitra
Tel: 037/6515420
e-mail:
libor.ulrych@sopsr.sk

Grösslingova 39, 811 09 Bratislava
Poštová adresa: Stodolova 6, 949 01
Nitra
IČO: 41330072
Tel/fax: 037/651 6105
e-mail: enviregia@stonline.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
- 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
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- program záchrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
rastlinné 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 súkromného chráneného územia
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- 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 ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- dokumenty starostlivosti o dreviny

Druh dokumentácie

39

Ing. Zuzana Štreitová

F-69/2008

Dr. Ing. Peter Demčko

Mgr. Pavol Kenderessy

F-68/2008

F-70/2008

Ing. Ján Longa

Meno a priezvisko

F-67/2008

Por. č.
Ul. Nová 542/69,
900 23 Viničné
Tel: 0915 834 005
e-mail:
longa@dopravoprojekt.sk
Spojová 11, 974 01 Banská Bystrica
Poštová adresa: Prievozská 1, 821 09
Bratislava
Ústav krajinnej ekológie SAV
Štefánikova 3, P.O.Box 254,
814 99 Bratislava
Tel: 02/5244 2380,
0915 244 214
e-mail: pavol.kenderessy@savba.sk
Nábrežie 1868/15, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Tel: 0908 966 298
e-mail:
streitova@trbk.sk
Gorlická 9, 085 01 Bardejov
Tel: 054/47227 132,
0904 012 250
e-mail:
pdemcko@centrum.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

-

program starostlivosti o chránený strom
program záchrany chráneného stromu
projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
dokumenty starostlivosti o dreviny

- dokumenty starostlivosti o dreviny

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- program záchrany chráneného krajinného prvku

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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Meno a priezvisko

Mgr. Katarína Sujová, PhD.

Por. č.

F-71/2008
Podzámčok 31,
962 61 p. Dobrá Niva
Tel: 048/472 2033,
Fax: 048/472 2036
0917 631 002
e-mail:
katarina.sujova@sopsr.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
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 starostlivosti o chránený strom
- program 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 chráneného stromu
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
a živočíchov
- program záchrany zóny a časti zón NP a CHKO
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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F-73/2008

F-72/2008

Por. č.

Ing. Marta Mútňanová

Ing. Ľuboslav Mika

Meno a priezvisko

Mládežnícka 12,
974 04 Banská Bystrica
Tel: 048/472 2033,
Fax: 048/472 2036
0904 880 938
e-mail:
marta.mutnanova@sopsr.sk

Pod Jesenským vŕškom 4,
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/472 2024,
Fax: 048/472 2036
0917 631 020
e-mail:
luboslav.mika@sopsr.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
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 chránený strom
- program 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 chráneného stromu
- program záchrany zóny a časti zón NP a CHKO
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
rastlinné 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 súkromného chráneného územia
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
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Ing. Marek Garčár

Ing. Viliam Flachbart

F-76/2008

Mgr. Radoslav Považan

Meno a priezvisko

F-75/2008

F-74/2008

Por. č.

Thurzova 972/18, 014 01 Bytča
Tel. práca: 0902 923 294,
0902 138 323
e-mail:
garcar@nlcsk.org
Moravská 7,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel. práca: 053/446 4832,
Doma: 053/441 2118
0902 923 082
e-mail:
garcar@nlcsk.org

Veternícka 151/30,
967 01 Kremnica
Tel: 048/472 2024,
Fax: 048/472 2033
0908 696 843
e-mail:
radoslav.povazan@sopsr.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
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 zóny a časti zón NP a CHKO

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú nelesné
biotopy, rastlinné 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 súkromného chráneného územia
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- program záchrany zóny a časti zón NP a CHKO
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
biotopy:
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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Mgr. Lenka Potočková

Ing. Martina Lalíková

F-80/2009

F-82/2009

Ing. Miriam Turancová

F-79/2009

RNDr. Michal Klaučo

Ing. Zdenko Bobáň

F-78/2009

F-81/2009

Ing. Martin Kolník

Meno a priezvisko

F-77/2009

Por. č.

Stred 2202/40
017 01 Považská Bystrica
Tel: 0908 614 554
e-mail:
potockova.lenka@gmail.com

Spartakovská 9
917 01 Trnava
Tel: 0908 166 522
e-mail:
kolnik.veles@gmail.com
922 03 Šterusy č. 166
Tel: 0911 066 339
e-mail:
rerero.bob@post.sk
Moyzesova 1127/36
038 53 Turany
Tel: 0903 454 734
e-mail:
miriam-turanc@yahoo.co.uk
Hliník nad Váhom 71
012 01 Bytča
Tel: 0908 547 735
e-mail:
ing.laloma@gmail.com
Učiteľská 1
969 00 Banská Štiavnica
Tel: 0904 385 783
e-mail:
cenrich@seznam.cz

Trvalý pobyt a číslo telefónu
program starostlivosti o chránený strom
program záchrany chráneného stromu
projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
dokumenty starostlivosti o dreviny

- 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
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty starostlivosti o dreviny

- dokumenty starostlivosti o dreviny

- dokumenty starostlivosti o dreviny

-
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RNDr. Silvia Kubalová

prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

F-84/2009

F-85/2009

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Meno a priezvisko

F-83/2009

Por. č.

Dunajské nábr. 40/3
945 01 Komárno
Tel: 0903 786 943
e-mail:
silvia.kubalova@fns.uniba.sk
silvia.kubalova@centrum.sk

Studenohorská 55
841 03 Bratislava
Tel: 02 6478 9931
e-mail:
halgos@fns.uniba.sk

Kazanská 25
821 06 Bratislava
Tel: 02 4524 8354
Fax: 02 5441 5603
e-mail:
micieta@fns.uniba.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
rastlinné 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 kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
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 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 kriticky ohrozených chránených druhov
živočíchov
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
rastlinné 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 kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
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Lazovná 10, P.O.BOX 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520
tel.: 048/415 5027, 048/415 4269
fax: 048/415 3866
e-mail: kucejova@sopsr.sk
http://www.sopsr.sk
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 681792
tel.: 044/553 6101, 044/553 6221
fax: 044/553 6311
e-mail: caves@ssj.sk
http://www.ssj.sk

sídlo, IČO, číslo telefónu

Stav k 19.10.2009

Štátna ochrana prírody SR a Správa slovenských jakýň sú organizácie ochrany prírody a krajiny zriadené podľa § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorých predmetom činnosti v zmysle zriaďovacích listín a štatútov je o.i. aj vyhotovovanie vybranej dokumentácie ochrany prírody
a krajiny (§ 54 zákona č. 543/2002 Z.z.). Organizácie ochrany prírody a krajiny sú odborne spôsobilými osobami v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z..

Správa slovenských jakýň

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

názov organizácie

Organizácie ochrany prírody a krajiny

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

3.
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