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Lepidlá a tmely patria medzi produkty určené na spotrebiteľské a priemyselné účely, ktoré 
sú v pomerne širokom sortimente zastúpené na trhu. Tieto produkty obsahujú nebezpečné chemické 
látky, ktoré vo fáze výroby, používania ako aj zneškodňovania negatívne vplývajú na zdravie ľudí 
a kvalitu životného prostredia. Ide o organické zlúčeniny, najmä prchavé organické látky a 
halogénové rozpúšťadlá, ktoré sú vysoko toxické pre živé organizmy.  

Tieto osobitné podmienky sú vypracované v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z. 
o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 

 
 

1. Vymedzenie skupiny produktov 

 
Osobitné podmienky sa vzťahujú na lepidlá a tmely riediteľné vodou, určené na spotrebiteľské 
a priemyselné účely. Osobitné podmienky sa nevzťahujú na polyuretánové lepidlá a tmely 
a produkty s obsahom izokyanátov. 
 
 
2. Definície pojmov 
 
Na účely tohto Oznámenia platia nasledujúce definície: 

2.1 Lepidlo  je látka s dobrou vnútornou súdržnosťou a dobrou priľnavosťou k tuhým materiálom.  

2.2 Tesniaci tmel  je adhézny materiál, určený na vypĺňanie škár tam, kde sa vyskytujú pohyby, 
ktorý si pri vytvrdnutí zachováva elastické vlastnosti. 

2.3 Prchavá organická zlúčenina  je akákoľvek organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20°C 
(293,15 K) tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych 
podmienok použitia vrátane frakcií kreozotu.  

2.4 Organické rozpúšťadlo je prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa: 
1.  na rozpúšťanie surovín, výrobkov alebo odpadových látok, samostatne alebo 

v kombinácii s inými činidlami bez toho, že by prechádzala chemickou zmenou, 
2. ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok, 
3. ako rozpúšťadlo, 
4. ako disperzné médium, 
5. ako prostriedok na úpravu viskozity, 
6. ako prostriedok na úpravu povrchového napätia, 
7. ako zmäkčovadlo alebo 
8. ako konzervačný prostriedok. 

 

2.5 Halogénované organické rozpúšťadlo je organické rozpúšťadlo, ktorého molekula obsahuje 
minimálne jeden atóm brómu, chlóru, flóru alebo jódu. 

2.6  Prchavé aromatické uhľovodíky sú organické látky, ktoré majú v molekulovej štruktúre 
benzénové jadro. 

2.7 Bod vzplanutia je najnižšia teplota, pri ktorej horľavá kvapalná látka za presne stanovených 
podmienok skúšky, vyvíja také množstvo horľavých pár, ktoré je po priblížení iniciačného 
zdroja (napr. plameň, iskra) schopné krátko (max. 5 sekúnd) horieť a zase zhasnúť.  

 

 



 

3. Základné požiadavky 

 
Lepidlá a tmely 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, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa, v oblasti uvádzania chemických 
látok a chemických zmesí na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa starostlivosti o 
životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie. 

Ide o nasledujúce právne predpisy: 
 
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, 
 
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 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. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy, 
 
zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. 
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. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
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, 
 
nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Špecifické požiadavky 
 
4.1 Produkt musí spĺňať nasledujúce požiadavky : 

 
Ukazovateľ 

 
Jednotka 

 
Hraničná hodnota 

 
Skúška podľa 

 
halogénované organické 
rozpúšťadlá 
 
 
aromatické  uhľovodíky 
 
 
prchavé organické zlúčeniny 
 
 
bod vzplanutia 

 
%hm. 

 
 
 

%hm. 
 
 

%hm. 
 
 

°C 

 
< 0,1 

 
 
 

< 0,1 
 
 

≤ 5 
 
 

> 75 
 

 
STN 65 6150: 1979 

 
 
 

STN 65 6150: 1979 
STN EN 15527: 2009 

 
STN EN ISO 11890-2: 2007 

 STN 65 6150: 1979 
 

STN EN 924: 2003 
 

 

 

4.2 Zaschnutý náter produktu musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 

 
Ukazovateľ 

 
Jednotka 

 
Hraničná hodnota 

 
Skúška podľa 

 
Ťažké kovy vo vodnom 
výluhu :       - ortuť 
                    - olovo 
                    - kadmium 
                    - bárium 
                    - antimón 
                    -šesťmocný     

chróm 
 

 
 
 
 

mg.kg-1 

 
 

 
 

≤ 60 
≤ 90 
≤ 75 
≤ 500 
≤ 60 
≤ 60 

 
 

 
 

STN EN 71-3: 1996 

 
Emisia formaldehydu 

 
mg.m-3 

 
≤ 0,010 

 
STN EN 717-1: 2005 

 
 

 

4.3 Lepidlo, resp. tmel, nesmie obsahovať chemické látky a/alebo zmesi, spĺňajúce kritériá 
klasifikácie na označenie nižšie uvedenými výstražnými upozorneniami alebo označeniami 
špecifického rizika v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 alebo smernicou Rady 
67/548/EHS alebo látky uvedené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006. 

 
Zoznam výstražných upozornení a označení špecifického rizika:  

Výstražné upozornenie(1) Riziková veta(2) 

H300 Smrteľný po požití R28 

H301 Toxický po požití R25 

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou R27 



 

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou R24 

H330 Smrteľný pri vdýchnutí R23/26, R26 

H331 Toxický pri vdýchnutí R23 

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie R46 

H350 Môže spôsobiť rakovinu R45 

H350i -Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu R49 

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu R40 

H360F Môže  poškodiť plodnosť R60 

H360D Môže  poškodiť nenarodené dieťa R61 

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov  

R39/23; R39/24; 
R39/25; R39/26; 

R39/27; R39/28 

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii 

 

R48/25; R48/24; 
R48/23 

            1) nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení    
           smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 
           2) smernica 67/548/EHS s prispôsobením sa nariadeniu REACH v súlade so smernicou 2006/121/ES a smernicou  
          1999/45/ES v znení neskorších zmien a doplnení 

 
 
Výnimkou sú prísady použité v receptúre ako konzervačné prípravky, spĺňajúce kritériá 
klasifikácie na označenie výstražnými upozorneniami H331, H330, H311, H301, H330, H310, 
H300, H370, H372, H350i (alebo ich kombináciou) alebo označeniami špecifického rizika R 
23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 48, R 49 (alebo kombináciou týchto viet) 
uvedenými vyššie pričom koncentračné limity látok, ktoré spĺňajú kritériá v článku 57 
písmenách a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006 nesmú prekračovať všeobecné ani 
špecifické koncentračné limity stanovené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. 
Ak sú stanovené špecifické koncentračné limity, majú prednosť pred všeobecnými.  
Koncentračné limity pre látky spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 písmenách d), e) a f) 
nariadenia (ES) č. 1907/2006 nesmú prekročiť 0,1 % hm.  

 
4.4 Lepidlo, resp. tmel nesmie obsahovať halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi, 

ktoré spĺňajú podľa osobitných predpisov1), 2) kritériá klasifikácie na označenie výstražnými 
upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika H351 (R40) a H341 (R68). 

 
4.5 Ťažké kovy (kadmium, olovo, šesťmocný chróm, ortuť, arzén) alebo ich zlúčeniny sa nesmú 

pridávať ako prísady do produktu.  

 

4.6 Obalové prostriedky použité na spotrebiteľské, skupinové a prepravné balenie produktov  
musia uvádzať informácie o správnom nakladaní s použitým obalom podľa zákona č. 
119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obal z polyvinylchloridu (PVC) 
sa nesmie používať.  

 

 



 

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 podľa 
zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 
Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov alebo ISO 14001. 

 
 
5.2 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1 a 4.2 žiadateľ dokladuje protokolmi 

o skúškach vydanými, alebo potvrdenými autorizovanou alebo akreditovanou osobou. 
 
 
5.3 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.3 - 4.6 žiadateľ dokladuje vyhlásením 

a príslušnou technickou dokumentáciou k produktu. 
 
 
 
Platnosť Oznámenia  
 
Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky nadobúda 
účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť tri roky od jeho 
schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti 
špecifických požiadaviek na udeľovanie 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 15.8.2013   

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Peter Žiga, PhD., v. r. 
minister životného prostredia 

Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Citované normy 
 
 
STN 65 6150: 1979 Stanovenie obsahu aromátov plynovou chromatografiou v ropných výrobkoch. 
(65 6150) 
 
STN EN ISO 11 890-2: 2007 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok 
(VOC). Časť 2 : Plynovochromatografická metóda. (67 3029) 
 
STN EN 924: 2003 Lepidlá. Rozpúšťadlové a bezrozpúšťadlové lepidlá. Stanovenie bodu 
vzplanutia. (66 8502) 
 
STN EN 71-3: 1996 Bezpečnosť hračiek. Časť 3 :Migrácia určitých prvkov. (94 3094)   
 
STN EN 717-1: 2005 Dosky na báze dreva. Zisťovanie uvoľňovania formaldehydu. Časť 1 :Emisia 
formaldehydu zisťovaná komorovou metódou. (49 2517) 
 
STN EN 15527: 2009 Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických 
uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrofotometriou 
(GC- MS). (83 8264) 
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Výroba tuhých ušľachtilých biopalív je vhodný spôsob ako energeticky efektívne 
zhodnocovať biomasu a ďalší organický odpad. Palivo v 21. storočí musí okrem 
energetických, ekonomických kritérií spĺňať aj environmentálne kritériá. Tieto produkty 
musia plniť požiadavky týkajúce sa vysokého komfortu pri skladovaní, nakladaní s palivom 
a bezpečnosti pri jeho spaľovaní. Moderný energonosič musí spĺňať požiadavky na 
rovnomernú veľkosť frakcie, hustotu, vlhkosť, tvar vhodný pre dopravu, skladovanie 
a spaľovanie, požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti. Technológiami transformujúcimi 
biomasu do biopalív s požadovanými vlastnosťami sú technológie zhutňovania. 
Jednou z možností ako efektívne energeticky zhodnotiť tuhý odpad, je jeho dezintegrácia, 
úprava na požadovanú vlhkosť, homogenizácia a nakoniec zhutnenie. Medzi známe 
technológie zhutňovania materiálov môžeme zaradiť briketovanie, peletovanie 
a kompaktovanie. Rozdiel medzi uvedenými technológiami je vo veľkosti a tvare výlisku 
a v procese vzniku výliskov. Hustota energonosiča limituje komfort pri preprave a 
minimalizuje náklady na dopravu a skladovanie. Produkt zhutnenia – výlisok je potom možné 
ako materiálovo, tak aj energeticky zhodnotiť. Takto upravené palivo má neobmedzenú 
stálosť bez biodegradovateľných procesov. 

Tieto osobitné podmienky sú vypracované v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z. 
o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. 

 

 
1. Vymedzenie skupiny produktov 

 
Osobitné podmienky sa vzťahujú na tuhé ušľachtilé biopalivá (biopalivové brikety, 
biopalivové pelety a iné zlisované biopalivo) vyrobené výlučne z dendromasy a fytomasy. 
 
 
2. Definície pojmov 
 
 
Na účely tohto Oznámenia: 

Energia z obnoviteľných zdrojov energie je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to 
veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná 
energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a bioplyny. 

Biomasa sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu 
z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva 
a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky 
rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu. 

Dendromasa - drevená biomasa je biomasa zo stromov, kríkov a krovín: 
- produkty lesníctva (kusové drevo, drevné štiepky); 
- odpady z lesníctva (zvyšky po ťažbe dreva, iný drevný odpad z lesníctva); 
- drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu (kusový drevný odpad, drevné piliny, 

drevné hobliny, drevný prach, iný drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu); 
- drevené odpady s výnimkou drevených odpadov, ktoré môžu obsahovať organické 

halogénové zlúčeniny alebo ťažké kovy, ako výsledok ošetrenia dreva konzervačnými 
prostriedkami alebo náterovými hmotami a ktoré zahŕňa najmä také drevené odpady, ktoré 
pochádzajú zo stavieb a odpadov z demolácií; 

- zámerne pestované energetické rastliny - dreviny pre energetické využitie; 
- drevný odpad zo sadov, viníc a záhrad; 



 

- komunálny drevný odpad; 
- korkové odpady; 
- drevné náplavy a nálety. 
 
Fytomasa - bylinná biomasa je biomasa z rastlín, ktoré nemajú drevenú stonku a ktoré po 
konci vegetačného obdobia odumierajú : 
- výrobky poľnohospodárstva; 
- rastlinné odpady z poľnohospodárstva; 
- rastlinné odpady z potravinárskeho priemyslu; 
- zámerne pestované poľnohospodárske produkty pre energetické využitie; 
- zámerne pestované energetické traviny; 
- ovocná biomasa; 
- komunálna fytomasa. 
 

Palivo je nosič energie určený na premenu na energiu.  

Biopalivo je palivo vyrobené priamo alebo nepriamo z biomasy. 

Tuhé biopalivo je tuhé palivo vyrobené priamo alebo nepriamo z biomasy. 

Zhutnené biopalivo, zlisované biopalivo je tuhé biopalivo vyrobené mechanickým zlisovaním 
biomasy na zvýšenie jeho hustoty a vyformovanie paliva do určitých rozmerov a tvarov 
takých ako kocky, stlačené polená, biopalivové pelety, biopalivové brikety. 

Briketa je kváder, valec alebo hranol s n-uholníkovou podstavou z tuhého alternatívneho 
paliva vyrobený aglomeráciou sypkého materiálu. 

Biopalivové brikety je zhutnené biopalivo vyrobené s lisovacími prísadami (aditívami) alebo 
bez nich vo forme kvádrov, valcov alebo hranolov s n-uholníkovou podstavou, získané 
zlisovaním práškovej biomasy. 

Peleta je kúsok tuhého alternatívneho paliva vyrobený aglomeráciou sypkého materiálu 
v lisovacej forme, v disku alebo v bubne. 

Biopalivové pelety je zhutnené biopalivo vyrobené z práškovej biomasy s lisovacími 
prísadami alebo bez lisovacích prísad bežne vo valcovej forme, náhodnej dĺžky typicky od 5 
mm do 30 mm s ulomenými koncami. 

Objemová hustota je pomer hmotnosti sušiny k tuhému vyplnenému objemu v čerstvom stave 
vyjadrený v kg/m3. 

Sypná hmotnosť je hmotnosť časti tuhého paliva podelená objemom nádoby, ktorá je 
naplnená danou časťou za určených podmienok vyjadrená v kg. 

Sypný objem je objem materiálu vrátane priestoru medzi časticami vyjadrený v dm3. 

Energetický obsah (Q) je množstvo energie na jednotku hmotnosti alebo objemu, uvoľnené 
pri úplnom spálení vyjadrené v MJ/kg.  

Hustota je pomer hmotnosti k objemu vyjadrený v kg/m3. 

Bezvodý a bez popolový stav je stav, pri ktorom je tuhé biopalivo bez vlhkosti a anorganickej 
hmoty (popola). 

Spalné teplo je absolútna hodnota špecifickej energie spaľovania v jouloch na jednotku 
hmotnosti tuhého paliva spáleného v kyslíkovej atmosfére v kalorimetrickej bombe za 
stanovených podmienok vyjadrená v kJ/kg. 



 

Objemová hmotnosť je pomer hmotnosti dreveného telesa a jeho objemu, vrátane všetkých 
dutín (póry a cievy) vyjadrený v kg/m3. 

Mechanická pevnosť, mechanická odolnosť je schopnosť jednotiek zhutneného biopaliva 
(napr. brikety, pelety) zostať neporušené počas nakladania, vykladania, dávkovania 
a prepravy. 

Mechanická odolnosť (oteruvzdornosť) je miera odporu brikiet alebo peliet voči nárazom 
a/alebo obrusu následkom manipulácie a prepravy. 

Výhrevnosť je fyzikálna veličina udávajúca, aké množstvo tepla sa uvoľní spálením 
jednotkového množstva látky alebo zmesi vyjadrená v MJ/kg. 

Celkový obsah popola je hmotnosť anorganického zvyšku, ktorý zostáva po spálení paliva za 
stanovených podmienok typicky vyjadrený ako percento hmotnosti sušiny paliva vyjadrená v 
%. 

Celkový uhlík (C) je celkový obsah uhlíka v organickej a anorganickej hmote ako časť paliva 
vyjadrený v %. 

Celkový vodík (H) je celkový obsah vodíka v organickej a anorganickej hmote a vo vlhkosti 
ako časť paliva vyjadrený v %. 

Vlhkosť je voda v tuhom alternatívnom palive vyjadrená v %. 

Celková vlhkosť je vlhkosť v palive odstrániteľná za špecifických podmienok vyjadrená v %. 

Celkový dusík (N) je celkový obsah dusíka v organickej a anorganickej hmote ako časť paliva 
vyjadrený v %. 

Celková síra (S) je celkový obsah síry v organickej a anorganickej hmote ako časť paliva 
vyjadrený v %. 

Obsah halogénov je celkový obsah halogénov, ktoré sú obsiahnuté v tuhom alternatívnom 
palive ako organické a anorganické zlúčeniny, ktoré sa počas spaľovania môžu zmeniť na 
halogenidy (fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy) a potom absorbovať alebo rozpustiť vo 
vodnom roztoku vyjadrený v mg/kg. 

Prchavé zložky je úbytok hmotnosti, skorigovaný na vlhkosť pri ohreve tuhého alternatívneho 
paliva bez prístupu vzduchu za stanovených podmienok. 

Lisovacia prísada je prísada k surovinám použitá na zlepšenie výroby zhutnených 
(lisovaných) palív. 

Teplota deformácie popola – teplota, pri ktorej nastávajú prvé príznaky zaoblenia hrán alebo 
okrajov skúšobného telieska v dôsledku tavenia. 
 
Teplota mäknutia popola – teplota, pri ktorej v prípade skúšobného telieska v tvare komolého 
ihlanu alebo kužeľa je jeho výška rovnaká ako šírka základne, alebo v prípade skúšobného 
telieska tvaru kocky alebo valca sú jeho okraje celkom zaoblené, bez zmeny výšky. 
 
Teplota tavenia popola – teplota, pri ktorej skúšobné teliesko vytvorí pologuľu, ktorej výška 
sa rovná približne polovici základne. 
 
Teplota tečenia popola – teplota, pri ktorej sa popol roztečie na podložke v takej vrstve, ktorej 
výška je približne tretina skúšobného telieska pri teplote tavenia.  
 

 



 

3. Základné požiadavky 
 
Tuhé ušľachtilé biopalivá uvádzané na trh v Slovenskej republike musia spĺňať požiadavky 
príslušných technických noriem, všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany zdravia 
ľudí, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa, v oblasti uvádzania chemických látok a chemických 
zmesí  na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie, 
vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a zneškodnenie. 
Ide o nasledujúce právne a technické predpisy: 
 
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, 
 
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 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. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie 
predpisy, 
 
zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. 
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. 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 
 
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a príslušné vykonávacie predpisy, 
 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/77/ES a 2003/30/ES. 
 
 



 

4. Špecifické požiadavky 
 

4.1 Tuhé ušľachtilé biopalivá z dendromasy musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 
 

Ukazovateľ Jednotka 

 
Hraničná 
hodnota 

 

Skúška podľa 

výhrevnosť MJ/kg > 18 
 

STN EN 14 918: 2010 
 

celkový obsah 
vlhkosti 

% <10 
 

STN EN 14 774- 1: 2010 
  

celková síra % < 0,03 
 

STN EN 15 289: 2011 
 

*obsah popola % < 0,5 
 

STN EN 14 775: 2010 
 

dusík % < 0,3 
 

STN EN 15 104: 2011 

chlór % < 0,02 
 

STN EN 15 289: 2011 
 

arzén mg/kg < 0,8 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

 
ortuť 
 

mg/kg < 0,1 STN EN 15 297: 2011 

nikel 
 

mg/kg 
 

< 10 STN EN 15 297: 2011 

kadmium mg/kg < 0,5 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

chróm mg/kg < 8 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

meď mg/kg < 5 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

olovo mg/kg < 10 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

zinok mg/kg < 100 
 

STN EN 15 297: 2011 
 



 

extr.org.viaz.halog. mg/kg < 3 

 
DIN 38414 – 17: 2012 

STN ISO 562: 2002 
 

hustota kg/dm3 > 1,12 
 

STN EN 15 150: 2012 
 

sypná hustota kg/m3 > 600 
 

STN EN 15 103: 2010 
 

aditíva 
(lisovacie prísady) 

% < 2  

mechanická 
odolnosť 

% ≥ 97,5 

 
STN EN 15 210-1: 2010 
STN EN 15 210-2: 2011 

 
* obsah popola stanovený pri teplote 550 ± 10 °C 

 
 

4.2 Tuhé ušľachtilé biopalivá z fytomasy musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 
 

Ukazovateľ Jednotka 

 
Hraničná 
hodnota 

 

Skúška podľa 

výhrevnosť MJ/kg > 18 
 

STN EN 14 918: 2010 
 

celkový obsah 
vlhkosti 

% <10 
 

STN EN 14 774-1: 2010 
 

celková síra % < 0,25 
 

STN EN 15 289: 2011 
 

*obsah popola % < 6 
 

STN EN 14 775: 2010 
 

dusík % < 3 
 

STN EN 15 104: 2011 
 

chlór % < 0,1 
 

STN EN 15 289: 2011 
 

arzén mg/kg < 1,1 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

ortuť mg/kg < 0,1 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

nikel mg/kg < 10  



 

STN EN 15 297: 2011 
 

kadmium mg/kg < 0,5 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

chróm mg/kg < 8 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

meď mg/kg < 7 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

olovo mg/kg < 10 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

zinok mg/kg < 100 
 

STN EN 15 297: 2011 
 

extr.org.viaz.halog. mg/kg < 3 

 
DIN 38414 – 17: 2012 

STN ISO 562: 2002 
 

hustota kg/dm3 >1,12 
 

STN EN 15 150: 2012 
 

sypná hustota kg/m3 > 600 
 

STN EN 15 103: 2010 
 

aditíva 
(lisovacie prísady) 

% < 2  

mechanická   
odolnosť 

% ≥ 97,5 

 
STN EN 15 210-1: 2010 
STN EN 15 210-2: 2011 

 
* obsah popola stanovený pri teplote 550 ± 10 °C 
 
 
4.3 Taviteľnosť popola 

Priebeh taviteľnosti popola v závislosti od teploty výrazne ovplyvňuje využitie tuhých 
ušľachtilých biopalív v jednotlivých spaľovacích zariadeniach. Žiadateľ je preto 
povinný predložiť všetky charakteristické teploty (teplota deformácie popola, teplota 
mäknutia popola, teplota tavenia popola a teplota tečenia popola) na základe vykonanej 
skúšky podľa CEN/TS 15 370: 2006 Tuhé biopalivá. Metóda stanovenia teploty tavenia 
popola.  

 
 
4.4 V produktoch môžu byť použité iba aditíva (lisovacia prísada) pochádzajúce z 

poľnohospodárskej a lesnej biomasy, ktoré nie sú chemicky modifikované. Chemicky 
nemodifikované produkty z poľnohospodárskej a lesnej biomasy (napr. celozrnná 
kukuričná múka, kukuričný škrob a ražná múka) môžu byť zmiešané so základným 
materiálom pre uľahčenie priebehu lisovania a tiež na zlepšenie energetickej bilancie 



 

a zvýšenie mechanickej odolnosti. Žiadateľ je povinný uvádzať presný druh a množstvo 
použitého aditíva.   

 
4.5 Balenie 

Tuhé ušľachtilé biopalivá sa dodávajú vo vreciach, viazané alebo voľne ložené. Obalové 
materiály musia byť recyklovateľné alebo opätovne použiteľné. Nesmie byť použitý 
obal z polyvinylchloridu (PVC). 

 
 
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 podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii 
organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ISO 14001. 

 
 
5.2 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodu 4.1 - 4.3 žiadateľ dokladuje protokolmi 

o skúškach vydanými alebo potvrdenými autorizovanou alebo akreditovanou osobou. 
 
 

5.3 Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.4 a 4.5 žiadateľ dokladuje vyhlásením 
a príslušnou dokumentáciou k produktu. 

 
 
6. Platnosť oznámenia 
 
Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 
nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť tri roky od 
jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení 
platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie 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 15.8.2013 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Žiga, PhD., v. r. 
minister životného prostredia 

Slovenskej republiky 



 

Citované normy 
 
STN EN 14 918: 2010  Tuhé biopalivá. Stanovenie výhrevnosti (65 7410) 
 
STN EN 14 774- 1: 2010  Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v 
sušiarni. Časť 1: Celková vlhkosť. Referenčná metóda (65 7406) 
 
STN EN 15 289: 2011  Tuhé biopalivá. Stanovenie celkového obsahu síry a chlóru (65 7418) 
 
STN EN 14 775: 2010  Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu popola (65 7408) 
 
STN EN 15 104: 2011  Tuhé biopalivá. Stanovenie celkového obsahu uhlíka, vodíka a 
dusíka. Inštrumentálne metódy (65 7417) 
 
STN EN 15 297: 2011  Tuhé biopalivá. Stanovenie vedľajších prvkov. As, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn (65 7416) 
 
DIN 38414-17: 2012  Štandardné metódy na úpravu vody, odpadových vôd a kalov – kaly 
a usadeniny (skupina S). Časť 17: Stanovenie extrahovateľných organicky viazaných 
halogénov  
 
STN ISO 562: 2002  Čierne uhlie a koks. Stanovenie prchavých látok (44 1366) 
 
STN EN 15 103: 2010  Tuhé biopalivá. Stanovenie sypnej hmotnosti (65 7409) 
 
STN EN 15 150: 2012  Tuhé biopalivá. Stanovenie hustoty častíc (65 7420) 
 
STN EN 14 961- 1: 2010  Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy palív. Časť 1: Všeobecné 
požiadavky (65 7403) 
 
STN EN 15 210- 1: 2010  Tuhé biopalivá. Stanovenie mechanickej odolnosti peliet a brikiet. 
Časť 1: Pelety (65 7407) 
 
STN EN 15 210- 2: 2011  Tuhé biopalivá. Stanovenie mechanickej odolnosti peliet a brikiet. 
Časť 2: Brikety (65 7407) 
 
CEN/TS 15 370: 2006  Tuhé biopalivá. Metóda stanovenia teploty tavenia popola.  



  

 MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR  

dáva 

OZNÁMENIE O PONUKE NA PREVOD VLASTNÍCTVA GEOLOGICKÉHO DIELA 

VRTU   P-6  Pukanec – Majere, časť Teplá voda 

BEZODPLATNÝM PREVODOM 
 

 
podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 
predpisov 
 
 

ODDIEL I. 

I.1. Názov, adresa a kontaktné miesto  

Úradný názov: Ministerstvo životného prostredia SR 
 

IČO: 42181810 

Poštová adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1  
 
Mesto/obec: Bratislava 
 

PSČ: 812 35  

Kontaktné miesto:  
Bukureštská 4 
Kontaktná osoba: RNDr. Viera Maťová 

Telefón: 02/57783108 

E-mail: viera.matova@enviro.gov.sk  
 

Fax: 02/57783208 

Internetová adresa:    www.enviro.gov.sk  
 
 

Ďalšie informácie možno získať na  uvedenej adrese, alebo na stránke:  www.geology.sk 

Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené poštou na uvedenú adresu. 

ODDIEL II 

II.1. Názov 

II.1.1. Uzatvorenie zmluvy na bezodplatný prevod geologického diela - vrtu:   P-6, lokalita  Pukanec – Majere, 
časť Teplá voda 

 
II.1.2. Stručný opis :                  ložiskový vrt   
                                                     hĺbka vrtu:  75 m  
                                                     voľný preliv: 1,5  l.s-1 
                                                     teplota vody:  17 °C 
                                                     rok realizácie vrtu:  1956 
 
Názov geologickej úlohy:   Výpočet zásob uhoľného ložiska severne od Pukanca 

 
 
 
 
 



  

ODDIEL III 

III.1. Podmienky účasti 

III.1.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Žiadateľ môže byť podľa § 33 ods. 1, písm. b) geologického zákona 

- obec, alebo vyšší územný celok na účely zabezpečovania všeobecne prospešných služieb 

Žiadateľ o bezodplatný prevod geologického diela v ponuke predloží: 
 
a) zámer nakladania s geologickým dielom alebo s geologickým objektom (ďalej len "zámer"); súčasťou zámeru sú 

aj predpokladané náklady na plánovanú činnosť a údaj o finančných zdrojoch na jej uskutočnenie,  
b) doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, 

alebo iné právo k pozemku, ktoré oprávňuje žiadateľa o bezodplatný prevod na takom pozemku vykonávať 
činnosť navrhovanú v zámere, 

c) súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, s činnosťou 
navrhovanou v zámere, ak vlastníkom nie je žiadateľ o bezodplatný prevod. 
 
 

ODDIEL IV.  

IV.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

IV.1.1. Podmienky využitia geologického diela 
Pre obyčajné podzemné vody: 

- vodárenské účely  
- rekreačné účely 
- závlahy 

 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu:   3767/2013-7.3 
IV.2.2. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
Dátum:                                                                             Čas: 15   hod00  

IV.2.3. Označenie obálok predkladaných ponúk 
 
NEOTVÁRAŤ – SÚŤAŽ – BEZODPLATNÝ PREVOD GEOLOGICKÉHO DIELA - VRTU P-6 PUKANEC – 
MAJERE, časť Teplá voda 
IV.2.4.   Otváranie ponúk 
Dátum:                                                           Čas: 9  hod00  
Miesto: Bukureštská 4, Bratislava, III. posch. - zasadačka 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť žiadatelia, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 
Na otváraní obálok s ponukami môže byť žiadateľ zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo osobou s úradne overenou plnou mocou uchádzača na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní 
obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti . Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a  
plnou mocou na zastupovanie.  
 
IV.2.5. Dátum odoslania tohto oznámenia:  10. 9. 2013 

 

17. 10. 2013   

23. 10. 2013  
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Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny 
  

Právnické osoby 
Stav k 24. 05. 2013 

por. č. názov právnickej osoby 
a meno a priezvisko osoby 
spĺňajúcej kvalifikačné 
predpoklady 

sídlo, IČO, číslo telefónu druh dokumentácie 

P-1/2003 EKOJET spol. s r.o. – 
priemyselná a krajinná ekológia 
Ing. Ivan Šembera, CSc. 
 

831 03 Bratislava, Tehelná 19 
IČO: 35734990 
tel.: 02/4445 6024 
fax: 02/4464 3632 
e-mail: ekojet@gtinet.sk  

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

P-2/2003 Ekospol  
RNDr. Vladimír Druga  

974 05 Banská Bystrica - Malachov, 
Banícka 18 
IČO: 10986359 
tel.: 0905 701 366, 048/4183 238 
e-mail: druga@stonline.sk  

- 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  

P-3/2003 Ekospol 
RNDr. Dušan Mandák  

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

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

P-4/2003 Ekospol  
Ing. Ondrej Roháč  

974 01 Banská Bystrica 
ul. V. Figuša Bystrého 24 

- dokument územného systému ekologickej stability 
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
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IČO: 10988483 
tel.: 048/4112 416 
e-mail: rohac@isternet.sk   
 

  

P-5/2004 BROZ - Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie 
RNDr. Tomáš Kušík 
 
 
 

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 

P-6/2004 DAPHNE - Inštitút aplikovanej 
ekológie 
Mgr, Viera Stanová, PhD., 
RNDr. Ján Šeffer, CSc.,  
Mgr. Milan Janák 
 

821 06 Bratislava, Podunajská 24 
IČO: 30814081 
tel./fax: 02/4552 4019, 02/4564 0201
e-mail: daphne@changenet.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 súvislej európskej 
sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 
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- 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 

P-8/2006 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-9/2006 
 

Slovenská ornitologická 
spoločnosť/Birdlife Slovensko 
Mgr. Rastislav Rybanič, 
Mgr. Miroslav Demko,  

Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 
IČO: 30845521 
Tel: 02/55422185, 0905 256 184, 
0904 256 888 

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 
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Ing. Boris Maderič,  
Mgr. Marek Brindzík, 
Mgr. Tomáš Blaškovič 

Fax: 02/55422186 
vtaky@vtaky.sk 
 

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  
P-10/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

RNDr. Dorota Martinková  
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-11/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Ing. Ján Longa  

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-12/2008 SAŽP  
Ing. Marta Slamková 
 

Udiča 672,  
017 01 Považská Bystrica 
IČO: 0062031 

- generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability 
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
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tel.: 041/5070 912 
fax: 041/5621 191 

P-13/2008 ESPRIT spol. s r.o.  
Mgr. Dušan Kočický 

Pletiarska 2, 
969 27 Banská Štiavnica 
IČO: 31563538 
tel.: 045/6921 535 
fax: 045/6921 230 
esprit@esprit-bs.sk 

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

P-14/2008 ENGOM s.r.o.  
RNDr. Marian Gocál 
 

023 14 Skalité 418  
IČO: 36442909 
Tel./fax: 041/5663 399  
0907 137 836 
engom@engom.sk 

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

P-15/2008 Slovenská lesnícka spoločnosť, 
a. s. 
Ing. Milan Danko 

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 
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P-16/2009 VEDUTA 
RNDr. Michal Klaučo, PhD. 

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-17/2009 Národné lesnícke centrum   

Ing. Ivor Rizman 
Mgr. Katarína Sujová, PhD. 
Ing. Marek Grančár 
 

T.G. Masaryka 22, 
960 92 Zvolen 
IČO: 42001315 
Tel.: 045/5314 171-2,  
Fax: 045/5314 155 
nlc@nlcsk.org  
 

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, 
- 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 
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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   

P-18/2010 Euroforest, s.r.o. - 
Ing. Marián Jasík 

Topoľová 26 
960 01 Zvolen 
IČO: 36627453 
Tel/fax: 045/5366 015  
e-mail: 
mozola@euroforest.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 

- 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 
P-19/2010 Zahradníctvo S. Flóra, s.r.o. -  

Ing. Martin Čambor 
Lesná 33 
038 61 Vrútky 
IČO: 44851022 
Tel.: 0903 519 423  
Fax: 043/4282696 
mcambor@centrum.sk  

-  dokument starostlivosti o dreviny  

P-20/2010 holič s.r.o. -  
Ing. Monika Holičová 

Štefánikova 701/13 
905 01 Senica 
IČO: 45697337 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
- dokument starostlivosti o dreviny  
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Tel.: 0905 192 813  
rastislav.holič@gmail.com  

 
 

P-21/2010 ENVIROPROJEKT SK s.r.o. -  
Ing. Monika Holičová 

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-22/2013 AGROCONS Banská Bystrica, 
s.r.o.  
Ing. Anna Kučerová 
Ing. Martin Zaťko 

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 
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Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny 
   

Fyzické osoby 
   Stav k 24. 05. 2013 

 
 por. č. meno a priezvisko trvalý pobyt a číslo telefónu druh dokumentácie 
F-1/2003 RNDr. Peter Mederly Panská dolina 66, 949 01 Nitra 

Tel., Fax: 037/6510 608  
e-mail: rplan@flynet.sk 

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

F-2/2003 Ing. Zuzana Hudeková 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 

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

F-3/2003 RNDr. Eva Kocianová Pražská 35, 811 04 Bratislava 
Tel.: 02/5249 7097 
Fax: 02/5443 2061 
e-mail: ekocianova@szm.sk 

- 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 

F-4/2003 Mgr. Zuzana Pčolová Dubová 31, 010 01 Žilina  
Tel.: 041/5682 369, 0903 529 439 
e-mail: zuzka.pcolova@gmail.com 

- 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 

F-5/2003 Ing. Milan Koreň, CSc., Biely Váh 871, 032 32 Východná  
Tel.: 044/5295 391 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, 
prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú    prírodnú 
pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej 
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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 
F-6/2003 RNDr. Jana Ružičková Černyševského 1, 851 01 Bratislava 

Tel.: 02/6224 1644, 0908 178 337 
e-mail: ruzickova@fns.uniba.sk 
 

- 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 

F-7/2003 RNDr. Miloslav Badík Platanová 3225/2, 010 07 Žilina  
Tel.: 041/5681 271, 0908 904 243 
e-mail: mbadik@stonline.sk 

- 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 

F-8/2004 prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.  059 60  Tatranská Lomnica  
Tel.: 052/4782 001, 0908 966 411 
e-mail: voloscuk@sopsr.sk 

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 
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- 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  

F-9/2004 RNDr. Viera Grambličková Tajovského 9, 917 08 Trnava  
Tel.: 033/5907 817 

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

F-10/2004 Ing. Anna Dobrucká Dolnohorská 102, 949 01 Nitra  
Tel.: 037/6511 230, 0905 505 665 
e-mail: adobrucka@pobox.sk 

- 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 

F-11/2004 Ing. Tamara Reháčková, PhD. Martinengova 30, 811 02 Bratislava  
Tel.: 0905 264 210 
e-mail: rehackova@fns.uniba.sk 

- 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 

F-12/2004 RNDr. Eva Pauditšová, PhD. Pečnianska 3, 851 01 Bratislava  
Tel.: 0907 748 877 
e-mail: epaudits@fns.uniba.sk 

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

F-13/2004 RNDr. Jaromír Šíbl J. Stanislava 15, 841 05 Bratislava  
Tel.: 034/7742 071 
e-mail: sibl@changenet.sk 

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 
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- 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 

F-14/2005 Doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, 
CSc. 

Nezábudková 14, 821 01 Bratislava 
Tel.: 02/4329 6530 
e-mail: tatiana.hrnciarova@savba.sk  

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

F-15/2005 RNDr. Eleonóra Weissová  Partizánska 700/47, 058 01 Poprad 
Tel.: 052/772 9972,  
0904 501 436 
Fax: 052/714 4140 
e-mail: eweiss@pobox.sk  

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

F-16/2005 Ing. Katarína Halabrinová Pohraničná 1/4, 945 01 Komárno - projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma  
 

F-17/2005 RNDr. Jana Lištiaková  Pifflova 11, 851 01 Bratislava 
Tel.: 02/622 48 637,  
0915 457 166 
e-mail: jana.listiakova@centrum.sk  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-18/2005 RNDr. Tomáš Kušík Šášovská 14, 851 06 Bratislava 
Tel.: 0903 778 957 
Fax: 02/554 23 523 
e-mail: kusik@changenet.sk  

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 
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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 

F-19/2005 Mgr. Jozef Fiala  sídlisko Juh 1064/49  
093 01 Vranov nad Topľou 
Tel.: 057/446 3926,  
0902 503 877 
e-mail: skorec@wolf.sk  

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 

- 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 

F-20/2005 prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc. Ďurčanského 21, 949 01 Nitra 
Tel.: 037/651 4741 
Fax: 037/741 2433 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
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e-mail: Jozef.Stredansky@uniag.sk  
F-21/2005 prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. Urbancova 17, 949 01 Nitra 

Tel.: 037/655 0022, 
037/652 2745 
e-mail: Jan.Supuka@uniag.sk  

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny: 
- program starostlivosti o chránený areál 
- program záchrany chráneného areálu 
- 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  

F-22/2006 Ing. Tomáš Dražil Priečna 4, 059 21 Svit 
Tel.: 052/7755067 
e-mail: tdrazil@stonline.sk 

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 

F-23/2006 RNDr. Peter Straka Fialkové údolie 43  
811 01 Bratislava 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy: 
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, 
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Tel.: 02/54415929 
e-mail: pestrada@changenet.sk 
 

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 

F-24/2006 RNDr. Milena Moyzeová, PhD. Macharova 3, 851 01 Bratislava 
e-mail: milena.moyzeova@savba.sk 
 

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 

F-25/2006 RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 919 01 Zvončín 127  
e-mail: Zita.Izakovicova@savba.sk 
 

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 



 8 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 
F-26/2006 Ing. Peter Múdry, CSc. Energetikov 1477/7, P.O.Box 59 

969 59 Banská Štiavnica 
Tel.: 045/6911914 
e-mail: stiavnica@ekotrust.sk 

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

F-27/2006 Ing. Marta Hájniková Borová 19, 010 07 Žilina 7 
Tel.: 0904 191892 
e-mail: m.hajnikova@seznam.cz 
 

- 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 

F-28/2006 RNDr. Peter Barančok, CSc. Hlaváčiková 4, 841 05 Bratislava 
Tel.: 0908 140055  
e-mail: peter.barancok@savba.sk 
 

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 

F-29/2006 Ing. Jozef Marko, CSc. Gen. Svobodu 2464/3 
902 01 Pezinok 
Tel.: 0905 482257 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  
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e-mail: jozef@iraso.sk 
F-30/2006 RNDr. Pavol Auxt Horná Lehota 35, 976 81 pošta 

Podbrezová 
Tel.: 0904 455655  

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

F-31/2006 Ing. Ivor Rizman Borová 37, 010 07 Źilina  
Tel.: 041/5682196, 0902 412299 
e-mail: rizmanivor@zoznam.sk 

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 

F-32/2006 RNDr. Pavol Chromý Zvonárska 14  
052 01 Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/4410323 
e-mail: muzspisa@sisoft.sk 
 
 
 

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 
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F-33/2006 RNDr. Marta Nižňanská Štúrovo nábrežie 11/55 
052 05 Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/4427855 
e-mail: mniznanska@spisnet.sk 
 

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 

F-34/2006 RNDr. Anna Leskovjanská Štúrovo nábrežie 12/12  
052 01 Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/444 0331, 0902 418807 
e-mail: leskovjanska@sopsr.sk 
 
 

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 
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- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 
- dokumenty starostlivosti o dreviny 
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

F-35/2006 Ing. Pavol Polák Malá Okružná 264/4 
969 01 Banská Štiavnica 
Tel.: 045/6921967, 0903 828 539 
e-mail: polak@sopsr.sk 
 

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 

F-36/2006 Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. Maurerova 18, 042 22 Košice 
Tel.: 0902 188352 
e-mail: panigaj@upjs.sk 
 

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 
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F-37/2006 Ing. Jan Králik, CSc., Svätoplukova 12, 821 07 Bratislava 
Tel.: 02/60201617 
e-mail: jkralik@sazp.sk 
 

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

F-38/2006 RNDr. Martin Kassa Gorkého 49, 974 01 Banská Bystrica 
Tel.: 048/4133928 
e-mail: kassa.bb@stonline.sk 
 

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 
F-39/2006 Ing. Peter Chomjak Ďumbierska 4, 080 01 Prešov 

Tel.: 051/7701 991, 0905 224083 
e-mail: chomjak@sazp.sk 

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

F-40/2006 Ing. Marián Zolovčík J. Hollého 83, 071 01 Michalovce 
Tel.: 0905 875 012 
 e-mail: 
zolovcik.marian@mi.ouzp.sk 

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

F-41/2006 Ing. Marta Slámková Udiča 672  
017 01 Považská Bystrica  
Tel.: 042/4383167, 0905 632742 
e-mail: slamkova@stonline.sk 

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

F-42/2006 Ing. Naďa Jursová Bajkalská 8, 080 01 Prešov 
Tel.: 0907 155 745  
e-mail: nada.jursova@kryha.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
- dokumenty starostlivosti o dreviny 
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F-43/2006 Ing. Marián Jasík Sásovská cesta 86  
974 11 Banská Bystrica 
Tel.: 0911 018 099 
e-mail: marian.jasik@gmail.com 
 

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, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 
- 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 

F-44/2006 Ing. Zlatica Muchová, PhD. Trieda A. Hlinku 27, 949 07 Nitra 
Tel: 037/6415223 
e-mail: Zlatica.Ivanova@uniag.sk 

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

F-45/2006 Mgr. Erika Kočická, PhD. Nám. sv. Trojice 7  
969 00 Banská Štiavnica 
Tel: 0905 581 860  
e-mail: erikakocicka@gmail.com 

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

F-46/2006 Mgr. Dušan Kočický Nám. sv. Trojice 7 
969 00 Banská Štiavnica 
Tel: 0907 140 077 
e-mail: kocicky@esprit-bs.sk 

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

F-47/2006 Ing. Andrea Diviaková Kysihýbel 188  
969 01 Banský Studenec 
Tel: 0905 461 124, 045/6941 111 
e-mail: andreadiviakova@pobox.sk 

- 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 
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  - dokumenty starostlivosti o dreviny 
F-48/2006 Ing. Peter Urban, PhD. B. Nemcovej 11, 962 32 Sliač 

Tel: 045/5353004 
e-mail: urbanovci@stonline.sk 
 

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 

F-49/2006 RNDr. Roman Krajčovič Stodolová 6, 946 01 Nitra 
Tel: 0910 968 465 
e-mail: krajcovic@consultant.com 

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  

F-50/2006 RNDr. František Petrovič, PhD. Skerešová 331, 951 95 Obyce 
e-mail: Frantisek.petrovic@savba.sk 

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

F-51/2006 Ing. Jozef Dóczy Považská 15, 949 11 Nitra 
Tel: 0918 668 425 
e-mail: doczyj@zoznam.sk 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné 
biotopy: 
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, 
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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 

F-52/2007 Ing. Pavel Mathé Magurská 43  
974 11 Banská Bystrica 
Tel: 0907 564 399 
e-mail: mathe@orangemail.sk 
 

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 

F-53/2007 RNDr. Peter Bačkor Bernoláková 38 
974 05 Banská Bystrica 
Tel: 0903 180 139 
 e-mail: backorp@fpv.umb.sk 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov 
živočíchov 

 

F-54/2007 RNDr. Marcel Uhrín B. Němcovej 141/5, 050 01 Revúca 
Tel: 058/442 13 91 
e-mail: marcel.uhrin@gmail.com 
 

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 
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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 
F-55/2007 Ing. Slavomír Celer Ul. Budovateľská 2839/63 

058 01 Poprad – Spišská Sobota 
Tel.: 052/7769 194; 0904 551 676  
e-mail: slavoc@yahoo.com 
 

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 

F-56/2007 Mgr. Magdaléna Dubcová Drobného 3,  
841 01 Bratislava 
Tel: 0907 635 781 
e-mail: m.vodickova@gmail.com 

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

F-57/2007 prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.,  Cintorínska 216, 951 95 Obyce  
Tel: 
e-mail:  
 

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

F-58/2007 Mgr. Jana Braciníková Gbeľany 73  
031 02 Gbeľany pri Žiline 
Tel: 0907 844 812  
e-mail: bracinikova@pobox.sk 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability  
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F-59/2007 RNDr. Irena Bozalková Nám. Ľ. Štúra č. 16 
974 01 Banská Bystrica 
Tel: 048/403 834, 0903 563 103 
e-mail:  
 

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 

F-60/2007 Ing. Peter Minárik Tesáre 144, 956 21 Jacovce 
Tel: 0908 159 915 
e-mail:   

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

F-61/2007 Ing. Ján Šmídt Revúcka Lehota 106,  
049 18 Lubeník 
Tel: 0903 047 608 
e-mail: smidt@inmail.sk 
 
 

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

F-62/2008 RNDr. Jana Budayová Exnárova 14, 080 01 Prešov 
Tel: 0910 155 751,  
Fax: 055/7298031- 32 
e-mail: 
Budayova.Jana@zoznam.sk 
 

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 

F-63/2008 Mgr. Marián Buday Exnárova 14, 080 01 Prešov 
Tel: 0903 563 105,  
Fax: 051/7724179 
e-mail: 
marian.buday@sopsr.sk 
 

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 

F-64/2008 RNDr. Roman Krajčovič –
OMNIREGIA - PRO ENVI 

Grösslingova 39, 811 09 Bratislava 
Poštová adresa: Stodolova 6  

- program starostlivosti o CHKO 
- program starostlivosti o NP 
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949 01 Nitra 
IČO: 41330072 
Tel/Fax: 037/651 6105 
e-mail: enviregia@stonline.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 

- 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 

F-65/2008 Ing. Libor Ulrych, PhD. Dlhá 220, 949 07 Nitra 
Tel: 037/6515420 
e-mail: 
libor.ulrych@sopsr.sk 
 

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 

F-66/2008 RNDr. Dorota Martinková Vlastenecké námestie 9 
851 01 Bratislava 5 
Tel: 0915 834 007,  
02/502 34284 
e-mail: 
martinkova@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 
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F-67/2008 Ing. Ján Longa Ul. Nová 542/69, 
900 23 Viničné 
Tel: 0915 834 005  
e-mail: 
longa@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-68/2008 Mgr. Pavol Kenderessy   
 

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 

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

F-69/2008 Ing. Zuzana Štreitová  
 

Nábrežie 1868/15 
031 01 Liptovský Mikuláš 
Tel: 0908 966 298 
e-mail: 
streit@lm.imasex.sk 

-  dokumenty  starostlivosti o dreviny  
 

F-70/2008 Dr. Ing. Peter Demčko  Gorlická 9, 085 01 Bardejov 
Tel: 054/47227 132, 
0904 012 250 
e-mail: 
pdemcko@centrum.sk 

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

F-71/2008 Mgr. Katarína Sujová, PhD. Podzámčok 31,  
962 61 pošta Dobrá Niva 
Tel: 0903 958 198, 
e-mail: 
k.sujova@zoznam.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 starostlivosti o chránený strom 
- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej 
pamiatky   
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- 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 

F-72/2008 Ing. Ľuboslav Mika 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 
 

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 

F-73/2008 Ing. Marta Mútňanová Mládežnícka 12,  
974 04 Banská Bystrica 
Tel: 048/472 2033, 
Fax: 048/472 2036 
0904 880 938 
e-mail: 

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 
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marta.mutnanova@sopsr.sk 
 

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 
F-74/2008 Mgr. Radoslav Považan Veternícka 151/30  

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

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 

F-75/2008 Ing. Marek Garčár Thurzova 972/18, 014 01 Bytča 
Tel. práca: 0902 923 294, 
0902 138 323 
e-mail: 
garcar@nlcsk.org 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné 
biotopy: 
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

F-76/2008 Ing. Viliam Flachbart Moravská 7  
052 01  Spišská Nová Ves 
Tel. práca: 053/446 4832, 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné 
biotopy: 
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, 
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       Doma: 053/441 2118 
0902 923 082 
e-mail: 
garcar@nlcsk.org 
 

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 

F-77/2009 Ing. Martin Kolník Spartakovská 9 
917 01 Trnava 
Tel: 0908 166 522  
e-mail: 
kolnik.veles@gmail.com 

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

F-78/2009 Ing. Zdenko Bobáň 922 03 Šterusy č. 166 
Tel: 0911 066 339  
e-mail: 
rerero.bob@post.sk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-79/2009 Ing. Miriam Turancová 
 

Moyzesova 1127/36 
038 53 Turany 
Tel: 0903 454 734 
e-mail: 
 miriam-turanc@yahoo.co.uk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-80/2009 Ing. Martina Lalíková 
 

Hliník nad Váhom 71 
012 01 Bytča 
Tel: 0908 547 735 
e-mail: 
 ing.laloma@gmail.com 

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

F-81/2009 RNDr. Michal Klaučo, PhD. Horonsecká cesta 32/75 
976 31 Hronsek 
Tel: 0904 385 783  
e-mail: 
cenrich@seznam.cz 

- 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 
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- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-82/2009 Mgr. Lenka Potočková Stred 2202/40 
017 01 Považská Bystrica  
Tel: 0908 614 554  
e-mail: 
potockova.lenka@gmail.com 

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

F-83/2009 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Kazanská 25 
821 06 Bratislava 
Tel: 02 4524 8354  
Fax: 02 5441 5603 
e-mail: 
micieta@fns.uniba.sk 

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 
F-84/2009 prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. Studenohorská 55 

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

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 
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F-85/2009 RNDr. Silvia Kubalová Dunajské nábr. 40/3 
945 01 Komárno 
Tel: 0903 786 943  
e-mail: 
silvia.kubalova@fns.uniba.sk 
silvia.kubalova@centrum.sk 

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  
F-86/2009 Mgr. Vladimír Kočvara 

 
Uhrovecká 6 
841 07 Bratislava  
Tel: 0904 591 037  
e-mail: 
info@adonisconsult.sk 
v.kocvara@gmail.com 

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

F-87/2010 Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 
811 02 Bratislava 
Tel: 0903 415 377  
e-mail: 
sembera.tomas@ekojet.sk 

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

F-88/2010 Ing. Monika Holičová Štefánikova 701/13 
905 01 Senica 
Tel: 0907 229 820  
e-mail: 
 

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

F-89/2010 Ing. Andrea Saxová Novomeského 1272/37, 962 31 
Veľká Lúka 
Tel: 0908 450 826  
e-mail: 
andrea.saxova@gmail.com 
 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-90/2010 Ing. Miriam Húšťavová. Dr. Vl. Clementisa 1279/2 
969 01 Banská Štiavnica 
Tel: 0907 837 084  
e-mail: 
hustavova.miriam@mail.t-com.sk 
hustavova.miriam@gmail.com 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
- dokumenty  starostlivosti o dreviny  
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F-91/2010 Ing. Andrej Saxa Novomeského 1272/37 
962 31 Veľká Lúka 
Tel: 048/4722 039;  
0908 893 220 
e-mail: 
andrej.saxa@sopsr.sk 
andrej.sop@gmail.com 

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 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej 
pamiatky  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 
pamiatky  

- projekt ochrany CHS a jeho OP  
F-92/2010 Mgr. Tomáš Šikula 

 
Kabátníkova 5 
602 00 Brno, Česká republika 
Tel: +420 605 536 053  
e-mail: 
sikula@centrum.cz 
 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky  
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-93/2010 Ing. Júlia Straňáková 
 

951 16 Svätoplukovo 449 
Tel: 0905 935 998  
e-mail: 
stranak@inmail.sk 
 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-94/2010 RNDr. Marta Záhumenská 
 

Wolkrova 27 
851 01 Bratislava 
Tel: 02/6241 1001,  
0905 548 638 
e-mail: 
marta.zahumenska@build.gov.sk 

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

F-95/2010 Ing. Marek Leskovjanský 
 

Liptovská 2 
052 01 Spišská Nová Ves 
Tel: 053/4425 467, 0905 843 432  
e-mail: 
marek.leskovjansky@sopsr.sk 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné 
biotopy: 
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, 

prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú 
pamiatku 
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 - program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej 
sústavy chránených území 

- program starostlivosti o chránený strom 
- 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 chráneného stromu 
- 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 stromu a jeho ochranného pásma 
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
a ďalej: 
- program na ustanovenie národnej prírodnej rezervácie, národnej 

prírodnej pamiatky 
- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-96/2010 Mgr. Milan Barlog 
 

Koceľova 18/25 
052 01 Spišská Nová Ves 
Tel: 053/4467 489, 0905 543 231  
e-mail: 
ekoog@nextra.sk 
 

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 chránený strom 
- 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 chráneného stromu 
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 
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pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
a ďalej: 
- program na ustanovenie národnej prírodnej rezervácie, národnej 

prírodnej pamiatky 
- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-97/2010 RNDr. Mária Zuskinová  Pod hradom 276 
034 95 Likavka 
Tel: 044/4321 882, 0903 533 887  
e-mail: zuskin@naex.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 

- 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 
a ďalej: 
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-98/2010 Ing. Peter Baláž, PhD. Školská 28/22 
962 63 Pliešovce 
Tel: 0903 216 849 
e-mail: balaz.peter@gmail.com 

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

F-99/2010 Mgr. Peter Švec 
 

L. Svobodu 1 
969 01 Banská Štiavnica 
Tel: 0918 323 927  
e-mail: svec@esprit-bs.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
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F-100/2010 Mgr. Zuzana Balážová 
 

Štúrovo nábrežie 11/55 
052 01 Spišská Nová Ves 
Tel: 0907 912 216 
e-mail: 
zuzana_balazova@homail.com 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 
biotopy, rastlinné druhy (machorasty) a ich biotopy: 
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 
a ďalej: 
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-101/2010 Mgr. Juraj Pertakovič 
 

Vajanského 64 
900 01 Modra 
Tel: 0911 209 287 
e-mail: 
petrakovic@iges.sk 
petrakovic.juraj@gmail.com 

- 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 

F-102/2010 Ing. Branislav Reťkovský 
 

Námestie slobody 16 
034 01 Ružomberok 
Tel: 0903 373 498 
e-mail: 
branislav.retkovsky@gmail.com  

- dokumenty  starostlivosti o dreviny  

F-103/2011 Ing. Jana Juhásová,  Žbince 142, 072 16 Hatalov 
Tel: 0907 533 539,  
e-mail: 
janecka.juhasova@gmail.com 
 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej 
stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
- projekt ochrany CHS a jeho OP  
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-104/2011 Ing. Dušan Daniš, PhD.,  Hlboká 30, 934 01 Levice 
Tel: 0915 744 006 
e-mail: 
dusan@danis-studio.eu 
 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 
- projekt ochrany CHS a jeho OP  
- program záchrany CHS 

F-105/2011 Ing. Pavol Fulier,  Sládkovičova 2550/2, 022 01 Čadca 
 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
 

F-106/2011 Mgr. Jana Sálková,  Nám. SNP 23, 811 01 Bratislava 
Tel: 0907 325 107, 
e-mail: 
jana.salkova@terraplan.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
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F107/2013 Ing. Martin Pukančík Ďumbierska 16,  
040 01 Košice 
tel: 0907 120 410,  
e-mail: 
pukancik@gmail.com  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej 
stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
 

F108/2013 Ing. Martin Zaťko Škultétyho 4,  
949 12 Nitra 
tel: 0904 559 882 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
 

F109/2013 Ing. Anna Kučerová Komenského 29,  
974 01 Banská Bystrica 
tel: 0905 639 173 
e-mail: 
agroconsbb@stonline.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
 

F110/2013 Ing. Mgr. Miroslava Hromcová Purpurová 1124/15, 
010 03 Žilina 
tel: 0915 809 874 
e-mail: 
mhromcova@centrum.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny: 
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F111/2013 Ing. Monika Chovanová Platanová 3225/1,  
010 07 Žilina 
tel: 0908 565 835 

    -     dokumenty starostlivosti o dreviny 

F112/2013 
 

Mgr. Vladimír Dobiaš Hviezdoslavova 71/43, 
956 31 Krušovce 
tel: 0949 532 172 
e-mail: 
dobias.vlado@gmail.com 

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

 

F113/2013 Mgr. Dobromil Galvánek Hlavná 193/5, 
976 37 Hrochoť 
tel: 0908 592 598 
e-mail: 
dobromil.galvanek@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú rastliny 
a nelesné biotopy: 

- dokumenty starostlivosti o dreviny, 
- dokumenty starostlivosti o chránené stromy, 
- dokumenty starostlivosti o prírodnú rezerváciu, národnú 

prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 
pamiatku a súkromné chránené územie, 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma, 
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- projekt ochrany chráneného krajinného prvku, chráneného 
areálu, prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, 
národnej prírodnej pamiatky a súkromného chráneného územia 

F114/2013 Ing. Ivana Špilárová Chotčanská 110/28, 
091 01 Stropkov 
tel: 0918 323 925 
e-mail: 
spilarova@esprit-bs.sk 

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

stability, 
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, 

národnú prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú 
prírodnú pamiatku, 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 
 

F115/2013 Ing. Zuzana Takáčová Padlých hrdinov 36, 
821 06 Bratislava 
tel: 0948 303 686 
e-mail:  
zuzana@zahradnaarchitektura.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 
 

F116/2013 Ing. Milan Hodas Hlavná 68/73, 
013 14 Kamenná Poruba 
tel: 0903 513 639 
e-mail: 
mino91@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej 
stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
 

F117/2013 Ing. Rastislav Staník Stred 2202/40, 
017 01 Považská Bystrica 
tel: 0949 884 246 
e-mail: 
rastislavstanik@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej 
stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 
 
 

F118/2013 RNDr. Róbert Šuvada Jarná 8, 
048 01 Rožňava 
Tel: 0903 565 744 
e-mail: 
robert.suvada@sopsr.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability, 
- programy záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín 
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