Národná správa
Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsar, Irán, 1971)
k 8. zasadnutiu Konferencie zmluvných strán – COP 8

(schválený formát
Národnej správy k 8. zasadnutiu Konferencie zmluvných strán – COP 8, Španielsko, 2002)

2. časť

SÚHRNNÝ CIEĽ 4
POSILNIŤ KAPACITY INŠTITÚCIÍ V KAŽDEJ ZO ZMLUVNÝCH STRÁN S CIEĽOM DOSIAHNUŤ ZACHOVANIE A MÚDRE VYUŽÍVANIE MOKRADÍ

Operatívny cieľ 4.1: Vybudovať kapacitu inštitúcií zmluvných strán, osobitne rozvojových krajín, s cieľom dosiahnuť zachovanie a rozumné využívanie mokradí.

Úlohy: 
4.1.1 Vykonať revíziu existujúcich národných inštitúcií zodpovedných za ochranu a rozumné využívanie mokradí. [zmluvné strany] 
Vykonala Vaša krajina revíziu národných inštitúcií zodpovedných za ochranu a rozumné využívanie mokradí a “určila národný výkonný orgán dohovoru, s cieľom zaistiť, že tieto inštitúcie majú potrebné zdroje na pokrytie zvyšujúcich sa nárokov kladených na ne zo strany dohovoru” (COP 7 Rezolúcia VII.27)? Áno.  
Ak Áno, aké boli závery a dôsledky revízie? (Pozri tiež 4.1.2). Hlavným záverom revízie bolo, že uplatňovanie nielen Dohovoru o mokradiach, ale všetkých medzinárodných dohovorov leží na pleciach malého počtu ľudí. Existuje všeobecný nedostatok kapacít a zamestnancov, ako na MŽP SR, ŠOP SR a jej organizačných útvaroch zodpovedných za manažment chránených území. Návrhy na zvýšenie počtu zamestnancov boli zapracované do v súčasnosti spracovávaných dokumentov, ako Koncepcia rozvoja ochrany prírody, Národný program a Stratégia aproximácie k EÚ, atď. Počet zamestnancov sa pomaly zvyšuje.   
Navrhované národné aktivity a ciele: Zvýšiť počet pracovníkov vo všetkých výkonných orgánoch a organizáciách ochrany prírody.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR.

4.1.2 Na základe takejto revízie, identifikovať a uplatňovať opatrenia na:
	zvýšenie spolupráce a súhry medzi inštitúciami,
	podporu pokračujúceho fungovania týchto inštitúcií,
	zaistiť náležito vyškolený personál v adekvátnom počte pre tieto inštitúcie. [zmluvné strany]

Viď tiež 8.1.9. Má Vaša krajina národný ramsarský výbor alebo podobný orgán? Áno
Ak Áno, je táto komisia medzirezortná, zahrnujúca predstaviteľov primeraných ministerstiev a mimovládnych špecialistov a záujmové skupiny? Áno.   
Aké je zloženie komisie? V Slovenskom ramsarskom výbore sú zástupcovia rezortov MŽP SR, MŠ SR, MZV SR, MP SR, SAV, SVP š.p., VÚVH, univerzít a MVO (partner Birdlife/Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku – SOVS, Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ, Daphne a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – SZOPK) a správcovia ramsarských lokalít zo ŠOP SR a SSJ.
Bolo vykonané hodnotenie efektivity práce výboru? Áno.
Ak Áno, ukázali výsledky hodnotenia, že komisia pracuje efektívne? Áno/Nie.
Ak Nie, prečo? Zloženie SRV bolo upravené. Výbor mal príliš veľa členov a komplikovanú štruktúru, čo spôsobilo slabú efektivitu rozhodnutí a odporúčaní. Na druhej strane chýbajú niektoré kľúčové osoby (zástupca sekcie ochrany zložiek životného prostredia MŽP SR).
Navrhované národné aktivity a ciele: Zabezpečiť zastúpenie sekcie ochrany zložiek životného prostredia MŽP SR a zefektívniť spôsob práce. Prehodnotiť dostatočné podchytenie výchovy (MŠ SR) a priamy presun informácií na niektoré rezorty (MH SR, MP SR, MDPT SR).
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR.

Operatívny cieľ 4.2: Identifikovať potreby v oblasti ďalšieho školenia inštitúcií a jednotlivcov zapojených do ochrany a rozumného využívania mokradí, osobitne v rozvojových krajinách, a uskutočniť následné aktivity. 

Úlohy:
4.2.1 Identifikovať na národnej, regionálnej a miestnej úrovni potreby a cieľové skupiny ďalšieho vzdelávania v oblasti uplatňovania Smerníc rozumného využívania. [zmluvné strany, Byro, partneri]
Bola uskutočnená analýza potrieb v oblasti ďalšieho vzdelávania? Áno  
Ak Áno, boli výsledky tejto analýzy použité na stanovenie priorít v tejto oblasti do budúcnosti? Áno.
Ak Áno, ako to bolo uskutočnené? Uskutočnenie takýchto školení je v štádiu prípravy. ŠOP SR v spolupráci s MVO pripravujú metodiku pre Programy starostlivosti území medzinárodného významu (ramsarské lokality, biosférické rezervácie, budúce lokality Natura 2000). Metodika vychádza z existujúcich prístupov, vrátane ramsarských Smerníc pre manažmentové plány. Bude odskúšaná na niekoľkých pilotných územiach v rámci riešených projektov a následne bude prezentovaná na seminároch pre pracovníkov ochrany prírody.
A: Aký dopad mali výsledky na národné aktivity v oblasti ďalšieho školenia? Viď tiež predchádzajúci odstavec. Iba niekoľko málo ľudí je vyškolených v manažmentovom plánovaní, pre budúce školenia je potrebné tiež vyškoliť školiteľov.
Navrhované národné aktivity a ciele: Uskutočniť školenia podľa pripraveného plánu.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR v spolupráci s MVO

4.2.2 Identifikovať súčasné možnosti školení v odboroch, ktoré sú nevyhnutné pre rozumné využívanie mokradí. [zmluvné strany, Byro, partneri] 
Bola uskutočnená analýza existujúcich možností v oblasti ďalšieho vzdelávania? Nie.  
Ak Nie, aké sú prekážky brániace uskutočneniu takejto analýzy? Čiastkové analýzy boli vykonané MŠ SR, avšak ich výsledky a následné opatrenia neboli zahrnuté do žiadneho strategického dokumentu.    
Boli informácie o týchto školiacich možnostiach postúpené Ramsarskému Byru pre ich možné zaradenie do Adresára školiacich možností pre správcov mokradí? (Pozri tiež 4.2.3 nižšie) Nie.  
Navrhované národné aktivity a ciele: Z realizovaných a pripravovaných (resp. iných nevyhnutných relevantných) analýz existujúcich školiacich možností spracovať výsledky, ktoré sa zahrnú do návrhu Národného akčného plánu komunikácie, vzdelávania a zvyšovania povedomia verejnosti v otázkach mokradí.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, MŠ SR v spolupráci s MVO

4.2.3 Vyvinúť nové aktivity v oblasti školení a všeobecné školiteľské moduly použiteľné vo všetkých regiónoch, týkajúce sa uplatňovania Smerníc rozumného využívania, so špecializovanými modulmi zahŕňajúcimi......[ zmluvné strany, Byro, partneri] 
Nasledujúc analýzu potrieb a možností v oblasti školenia, vyvinula Vaša krajina akékoľvek nové aktivity alebo školiteľské moduly? Áno  
Ak Áno, prosím uveďte podrobnosti. viď 4.2.1 vyššie.    
A: Boli informácie o týchto školiteľských aktivitách a moduloch poskytnuté Ramsarskému Byru na zaradenie do Adresára školiacich možností pre  správcov mokradí a Centra informácií o rozumnom využívaní mokradí? (Pozri tiež 4.2.3 nižšie) Nie.  
Navrhované národné aktivity a ciele: viď 4.2.1 vyššie.    
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, MŠ SR v spolupráci s MVO

4.2.4 Vytvoriť príležitosti pre školenie manažérov prostredníctvom: výmenných stáží zamestnancov, organizovaním pilotných školiacich kurzov v špecifických ramsarských lokalitách, umiestňovaním zariadení školiacich správcov mokradí do ramsarských území, získavaním a rozširovaním informácií o tréningových kurzoch pre manažérov mokradí po celom svete. [ zmluvné strany, Byro, partneri] 
Pozri tiež 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 vyššie. Bolo pre správcov mokradí zabezpečené školenie:
	prostredníctvom výmenných stáží pracovníkov? Nie

organizovaním pilotných školiacich kurzov v špecifických ramsarských lokalitách? Nie. Žiaden pilotný tréningový kurz nebol v špecifických ramsarských lokalitách zorganizovaný, ale napríklad účastníci kurzu Darwinovej iniciatívy ochrany a manažmentu rašelinísk v Škótsku usporiadali semináre venované otázkam ochrany a manažmentu rašelinísk v Bratislave, na lokalite Belianske lúky a v RL Mokrade Oravskej kotliny.  
	umiestňovaním zariadení na školenie správcov mokradí do ramsarských území? Nie. Nakoľko  v ramsarských lokalitách nie sú žiadne výchovné strediská. Viď tiež 3.2.3 vyššie.   
	Získavaním a rozširovaním informácií o tréningových kurzoch pre manažérov mokradí? Áno.  Správcovia ramsarských lokalít mali možnosť zúčastniť sa rôznych kurzov manažmentu mokradí, napr. kurzu manažmentu mokradí v RIZA (Holandsko), kurzu ochrany rašelinísk Darwinovej iniciatívy (Škótsko), kurzov Europarc a pod.  
Poskytla Vaša krajina zdroje na podporu vytvorenia programov typu Mokrade pre budúcnosť v ktorejkoľvek časti sveta? Nie
Navrhované národné aktivity a ciele: Zaistiť výmenu informácií o všetkých možnostiach školení a podporiť účasť na nich.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR

4.2.6 Vymieňať si informácie, technickú pomoc a rady, odborné znalosti o ochrane a rozumnom využívaní mokradí, tiež pokiaľ ide o spoluprácu juh - juh. [zmluvné strany, Byro, partneri] 
Pozri tiež 2.3.1, 2.3.2, 4.2.1-4 vyššie. Zaviazala sa Vaša krajina osobitne k aktivitám, ktoré možno považovať za spoluprácu juh - juh. Nie  
Pokiaľ Nie, čo tomu zabránilo? Nedostatok kapacít    
Navrhované národné aktivity a ciele: Posilniť ŠOP SR potrebnými zdrojmi a pracovníkmi.    
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR

SÚHRNNÝ CIEĽ 5
ZABEZPEČIŤ ZACHOVANIE VŠETKÝCH LOKALÍT ZARADENÝCH DO ZOZNAMU MOKRADÍ MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU (RAMSARSKÝ ZOZNAM)

Operatívny cieľ 5.1: Udržať ekologický charakter ramsarských lokalít.

Úlohy:
5.1.1 Definovať a aplikovať konkrétne opatrenia požadované na udržanie ekologického charakteru každej z lokalít zapísaných do zoznamu v zmysle pracovných definícií ekologického charakteru prijatých 6. Konferenciou zmluvných strán (COP 6, 1996) a novelizovaných Rezolúciou VII.10 COP 7. [zmluvné strany] 
Boli zdokumentované opatrenia požadované na udržanie ekologického charakteru ramsarských lokalít? Áno
Ak Áno, bola táto dokumentácia spracovaná ako súčasť procesu plánovania starostlivosti (manažmentového plánovania) a súvisiacich aktivít v danej lokalite? Áno.   
A: Bola kópia tejto dokumentácie poskytnutá Ramsarskému Byru? Nie.  
Navrhované národné aktivity a ciele: Zdokumentovať a zhodnotiť výsledky predchádzajúceho manažmentu ramsarských lokalít a v súlade s týmto hodnotením vypracovať, alebo aktualizovať manažmentové plány týchto lokalít.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR, SSJ.

5.1.2 Viesť pravidelné interné hodnotenia s cieľom identifikovať potenciálne zmeny v ekologickom charaktere ramsarských lokalít so zapojením miestnych komunít a ďalších záujmových skupín, prijať osobitné opatrenia a/alebo navrhnúť lokalitu do Montreaux Record. [zmluvné strany] 
Pozri tiež 2.7.2 a 2.8.3. Sú vykonávané pravidelné interné hodnotenia s cieľom identifikovať faktory potenciálne meniace ekologický charakter ramsarských lokalít? Nie  
Ak Nie, aké sú prekážky brániace uskutočneniu takýchto hodnotení? Vykonávané hodnotenia sú len čiastkové a nepravidelné, podobný proces interného hodnotenia by mal byť súčasťou manažmentového plánovania.
A: Boli tie lokality, v ktorých bola zaznamenaná zmena ekologického charakteru alebo mohla by sa objaviť, zaradené do Montreaux Record? Nie.  
Ak Nie, prečo? Pokračujeme v zbere dát o RL Dunajské luhy.
Navrhované národné aktivity a ciele: Systematické hodnotenia navrhovaných cieľov a faktorov meniacich ich dosiahnutie budú súčasťou metodiky manažmentového plánovania, ktorá je v štádiu prípravy a bude sa v budúcnosti používať.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR 

5.1.3 Prehodnotiť a pravidelne aktualizovať Montreaux Record (Rezolúcia 5.4, 5.5 a VI.1). [zmluvné strany, STRP, Byro] 
V prípade zmluvných strán, ktorých lokalita/y boli zahrnuté do Motreaux Record a kvôli ktorým sa uskutočnili Ramsarské poradné misie (predtým Procedúry riadenia manažmentu), boli vykonané všetky odporúčané opatrenia pre každú z lokalít? Bez odpovede.   
Navrhované národné aktivity a ciele: Vypracovať návrh na zaradenie RL Dunajské luhy do Montreaux Record.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR 

Operatívny cieľ 5.2: Vypracovať a realizovať manažmentové plány všetkých ramsarských lokalít, v súlade so Smernicami dohovoru pre manažmentové plánovanie a zdôrazňujúcimi zapojenie miestnych komunít a ostatných záujmových skupín.

5.2.3 Zabezpečiť, že k 8. Konferencii zmluvných strán budú manažmentové plány alebo podobné mechanizmy hotové alebo rozpracované pre minimálne polovicu ramsarských lokalít v každej zo zmluvných strán, začínajúc pilotnými programami na vybraných lokalitách a s vkladom miestnych komunít a ďalších záujmových skupín. [zmluvné strany, partneri]
Majú všetky ramsarské lokality vo Vašej krajine spracované manažmentové plány? Nie  
Ak Nie, koľko lokalít nemá takéto plány a ktoré lokality sú to? Šúr – koncept, Latorica – koncept, Rieka Orava a jej prítoky a Alúvium Rudavy – návrhy sú v počiatočnom štádiu prípravy, Dunajské luhy a Domica.    
Ak sa takéto plány práve pripravujú pre niektoré z území, uveďte o ktoré lokality ide. Parížske močiare, Senné – rybníky, Niva Moravy, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Poiplie.  
V prípade tých lokalít, ktoré už majú hotové manažmentové plány, sú tieto plne uplatňované? Nie. Žiaden z týchto plánov nie je plne uplatňovaný.
Navrhované národné aktivity a ciele: Dopracovať manažmentové plány pre všetky ramsarské lokality a vyčleniť zdroje na ich realizáciu.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR, SSJ. 

5.2.4 Podporovať zavedenie a uplatňovanie zónovania v prípade väčších ramsarských lokalít, mokraďových rezervácií a ďalších mokradí (Odporúčanie z Kushira 5.3). [zmluvné strany, partneri] 
Používa sa zónovanie v oprávnených prípadoch lokalít za účelom regulácie aktivít povolených v rôznych častiach takýchto mokraďových území? Áno.  
Ak Áno, pre ktoré lokality to platí? Parížske močiare, Senné – rybníky, Šúr, Latorica,  Dunajské luhy,  Niva Moravy, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky.    
Považuje sa zónovanie v týchto prípadoch za úspešný nástroj starostlivosti? Ako zónovanie možno v prípade týchto území chápať existenciu lokalít alebo ich častí s rôznymi stupňami ochrany podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Menšie RL majú charakter chránených území v 4. a 5. stupni ochrany s ochranným pásmom. Niektoré väčšie územia obsahujú okrem území v 1., resp. 2. stupni ochrany tiež chránené územia v 4. a 5. stupni ochrany a ich ochranné pásma v 3. a 4. stupni ochrany. 
Z pohľadu ochrany prírody je zónovanie, resp. diferencovanie stupňa ochrany v území  vhodným nástrojom starostlivosti a regulovania aktivít, avšak v niekoľkých konkrétnych prípadoch sú lokality narušované nevhodnými spôsobmi obhospodarovania (napr. v lesnom hospodárstve) alebo nelegálnou činnosťou (napr. v RL Dunajské luhy nelegálna ťažba štrkopieskov v koryte Dunaja a rybolov).
Poskytli ste Ramsarskému Byru informácie týkajúce sa takýchto prípadov zónovania, pre ich možné začlenenie do Centra informácií o rozumnom využívaní mokradí? Nie 
Navrhované národné aktivity a ciele: Ustanoviť zónovanie území ako integrálnu súčasť tvorby  manažmentových plánov.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR 

5.2.5 Podporovať zavedenie a uplatňovanie prísnej ochrany v prípade niektorých ramsarských lokalít a iných mokradí malej rozlohy a/alebo zvlášť citlivých (Odporúčanie 5.3). [zmluvné strany, partneri]
Je v oprávnených prípadoch niektorých lokalít uplatňovaná prísna ochrana za účelom regulácie aktivít povolených v rôznych častiach takýchto mokraďových území? Áno.  
Ak Áno, pre ktoré lokality to platí? Šúr, Dunajské luhy,  Niva Moravy, Mokrade Oravskej kotliny, Rieka Orava a jej prítoky, Parížske močiare, Mokrade Turca, Poiplie, Domica, Latorica, Senné – rybníky. 
A je zónovanie v týchto prípadoch považované za úspešný nástroj starostlivosti? Áno, v týchto konkrétnych prípadoch.  
Poskytli ste Ramsarskému Byru informácie týkajúce sa takýchto prípadov zónovania, pre ich možné začlenenie do Centra informácií o rozumnom využívaní mokradí? Nie 
Navrhované národné aktivity a ciele: Prehodnotenie efektivity existujúcej ochrany bude tiež súčasťou manažmentových plánov (Programov starostlivosti), ktoré navrhnú zmeny alebo zachovanie súčasného stavu. V súlade s novelizáciou zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. navrhujeme nový princíp zónovania tiež pre ramsarské lokality.  
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR 

Operatívny cieľ 5.3: Získavať pravidelne aktualizované informácie o mokradiach medzinárodného významu v súlade so schváleným štandardným formátom.

Úlohy: 
5.3.1 Zaistisť, aby mapy a popis ramsarských lokalít zaslané zmluvnou stranou do ramsarskej databázy pri príležitosti ich navrhovania sú úplné, majú štandardný formát Informačného formulára ramsarskej lokality a poskytujú dostatočné podrobnosti pre potreby manažmentového plánovania a monitoringu ekologického charakteru. [zmluvné strany, Byro, Wetlands International] 
5.3.2 Zaistiť, že chýbajúce alebo neúplné informačné formuláre a/alebo mapy zapísaných lokalít sú zaslané prioritne v čo možno najkratšom čase za účelom zvýšenia dôležitosti a možnosti použitia ramsarskej databázy. [zmluvné strany]  
Ak je Vaša krajina jednou z tých zmluvných strán, ktoré menovala Rezolúcia COP 7 VII.12 ako zmluvné strany nemajúce aktualizované informačné formuláre pre ramsarské lokality podľa schváleného formátu s vhodnou mapou a v jednom z troch pracovných jazykov dohovoru, odstránili sa tieto nedostatky? Áno  
Ak Nie, čo tomu bráni? (Pozri tiež 4.1.2). Požadované aktualizované RIS ramsarských lokalít Latorica a Niva Moravy sa finalizujú. Problémom je aktualizovanie mapy ramsarskej lokality Alúvium Rudavy, ktorá leží vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie. Napriek doterajšej komunikácie s rezortom obrany sa nepodarilo získať povolenie na poskytnutie máp daného územia v potrebnej mierke a kvalite.

5.3.3 Zaistiť, že informačné formuláre sa pravidelne aktualizujú, minimálne k termínu každého druhého zasadnutia Konferencie zmluvných strán, takže sa môžu používať k revízii dosiahnutých výsledkov dohovoru, pre strategické plánovanie do budúcnosti, pre propagačné účely a pre analýzu územia, regionálnu a tematické  analýzy (Rezolúcia VI.13). [zmluvné strany, STRP, Byro, Wetlands International]
Ak je Vaša krajina jednou z tých zmluvných strán, ktorých menovala Rezolúcia COP7 VII.12, ako zmluvné strany nemajúce aktualizovaný informačný formulár lokalít zapísaných do zoznamu pred 31. decembrom 1990, boli teraz tieto nedostatky odstránené? Otázka sa na nás nevzťahuje.  

Operatívny cieľ 5.4: Udržiavať dohľad nad obsahom a štruktúrou, ako aj nad hardvérom a softvérom ramsarskej databázy s cieľom zaistiť, že táto nestráca svoju dôležitosť vo svetle vyvíjajúcej sa informačnej a komunikačnej technológie.

Úlohy:
 5.4.1 Zhodnotiť v súčasnosti v databáze dostupné informácie a identifikovať akékoľvek medzery v informáciách zaslaných zmluvnými stranami. [zmluvné strany, STRP, Byro, Wetlands International]
Pozri tiež 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4 vyššie.

5.4.4 Podporiť vytvorenie národných databáz mokradí kompatibilných s ramsarskou databázou a vypracovať všeobecný protokol usmerňujúci výmenu informácií a vzájomné pôsobenie týchto databáz. [zmluvné strany, partneri]  
Pozri tiež úlohy 6.1.1 a 6.1.2. Má Vaša krajina národnú databázu mokradí? Áno.  
Ak Áno, je táto databáza všeobecne prístupná pre potrebu a použitie všetkých ministerstiev a zainteresovaných osôb? Áno. 
A: Je dostupná prostredníctvom internetu? (COP7 Rezolúcia VII.20) Áno.
Ak Áno, prosím uveďte podrobnosti. Kľúčové informácie z databázy sú dostupné na stránke ŠOP SR www.sopsr.sk v slovenskom jazyku.
A je národná databáza mokradí dostupná na CD? Nie. 
Ak Nie, prečo? Databáza rovnako ako inventarizácia mokradí ešte nie sú ukončené a stále sa dopĺňajú.
Navrhované národné aktivity a ciele: Ukončiť inventarizáciu mokradí a národnú databázu do konca roku 2005, aktualizovať databázu prístupnú cez internet a vydať CD s národnou databázou mokradí. Keďže držiteľom národnej databázy mokradí je SZOPK, dohodnúť a koordinovať so SZOPK ďalší postup v inventarizácii mokradí a napĺňanie databázy.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR, SZOPK.

SÚHRNNÝ CIEĽ 6
PRIHLÁSIŤ DO RAMSARSKÉHO ZOZNAMU TIE MOKRADE, KTORÉ SPĹŇAJÚ KRITÉRIÁ DOHOVORU, OSOBITNE TYPY MOKRADÍ SO STÁLE NEDOSTATOČNÝM ZASTÚPENÍM V ZOZNAME A CEZHRANIČNÉ MOKRADE

Operatívny cieľ 6.1: Identifikovať mokrade, ktoré spĺňajú ramsarské kritériá a venovať patričnú pozornosť ich prihláseniu do Zoznamu mokradí medzinárodného významu. 

Úlohy:
6.1.1 Vytvoriť, pravidelne aktualizovať - osobitne v prípade Afriky - a rozširovať regionálne zoznamy mokradí, ktoré identifikujú potenciálne ramsarské lokality. [zmluvné strany, partneri]
Pozri tiež úlohy 6.1.2 a 6.2.1. Existuje pre Vašu krajinu spracovaný zoznam alebo obdobný súpis lokalít, ktoré sú potenciálnymi ramsarskými lokalitami? Áno  
Ak Áno, kedy bol vytvorený a bol pripravený zohľadniac Strategický rámec a smernice pre budúce budovanie Zoznamu mokradí medzinárodného významu (COP 7 Rezolúcia VII.11)? Áno. Bol pripravený koncom roka 1999 a publikovaný začiatkom roka 2000.
A: Koľko potenciálnych ramsarských lokalít je v ňom identifikovaných? 2 potenciálne ramsarské lokality
Navrhované národné aktivity a ciele: Priebežne aktualizovať národnú databázu mokradí s osobitným dôrazom na identifikáciu potenciálnych ramsarských lokalít.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR v spolupráci so SZOPK

6.1.2 Vytvoriť, aktualizovať a rozširovať národné vedecké inventarizácie mokradí, ktoré identifikujú potenciálne ramsarské lokality a mokrade regionálneho alebo lokálneho významu na území každej zo zmluvných strán. [zmluvné strany, partneri]
Existuje vo Vašej krajine úplná národná inventarizácia mokradí (tak, ako to vyžaduje zoznam významných lokalít, viď 6.1.1 vyššie) Nie  
Ak Nie, aké sú prekážky, ktoré bránia pripraveniu takejto inventarizácie? Nedostatok zdrojov a kapacít, nevyjasnené kompetencie a priority. Doteraz uskutočnená inventarizácia mokradí bola riadená Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny a vykonávaná dobrovoľníkmi za malý honorár. V súčasnosti nie je možné za rovnaké zdroje získať vedecké dáta vyššej kvality potrebné pre účely manažmentového plánovania a monitoringu. Inventarizácia je zaradená medzi úlohy ŠOP SR, ktorá však na ňu nemá dostatok kapacít a z časti je zabezpečovaná dobrovoľníkmi. SZOPK v súčasnosti tiež nemá dostatok kapacít na ukončenie inventarizácie. Zároveň prebieha mapovanie travinnej vegetácie (vrátane mokradí) a mapovanie rašelinísk. Samozrejme existujú medzery v údajoch, niektoré typy biotopov nie sú dobre inventarizáciou pokryté (osobitne horské mokrade). Kvalita údajov je rôzna. 
Ak iba niektoré časti krajiny majú ukončenú inventarizáciu mokradí, prosím určite ktoré časti krajiny sú to. Z celkovo 72 okresov iba 2 okresy nemajú ani čiastkové výsledky inventarizácie.
A aký je očakávaný termín ukončenia národnej inventarizácie mokradí? r. 2005
A sú informácie tam, kde sú uložené, dostupné zainteresovaným osobám a medzinárodnému spoločenstvu? (COP7 Rezolúcia VII.20) Áno
Boli informácie z národnej inventarizácie mokradí postúpené ramsarskému Byru (pokiaľ nie sú prístupné cez internet? Áno
Navrhované národné aktivity a ciele: Ukončiť inventarizáciu, výsledky doplniť do formulárov, aktualizovať informačné formuláre a databázu, ako aj internetovú stránku o novozískané informácie. 
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR v spolupráci so SZOPK, ŠOP SR.

6.1.4 Podporovať prácu Wetlands International a IUCN v aktualizácii informácií o veľkosti populácií vodných vtákov a ďalších druhov a používať tieto dáta na identifikáciu potenciálnych ramsarských lokalít. [zmluvné strany, Byro, partneri]
Zbiera Vaša krajina pravidelne údaje o početnosti vodných vtákov? Áno. 
Ak Áno, sú tieto informácie poskytované Wetlands International? Áno. 
Navrhované národné aktivity a ciele: Vytvoriť špecializované pracovisko pre aplikovaný výskum a monitoring v ochrane prírody pri ŠOP SR alebo transformovať niektoré z existujúcich výskumných pracovísk. 
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR, MŠ SR.

Operatívny cieľ 6.2: Zvýšiť plochu mokradí zapísaných do Zoznamu mokradí medzinárodného významu, osobitne v prípade typov mokradí, ktoré sú nedostatočne zastúpené ako na globálnej, tak na národnej úrovni.     

Úlohy:
6.2.1 Podporovať zvýšenie rozlohy mokradí zapísaných zo Zoznamu mokradí medzinárodného významu, prostredníctvom prihlasovania lokalít novými zmluvnými stranami a ďalším prihlasovaním lokalít súčasnými zmluvnými stranami, osobitne rozvojovými krajinami s cieľom zaistiť zastúpenie reprezentatívneho podielu mokraďových typov z územia každej zmluvnej strany a každého ramsarského regiónu. [zmluvné strany, Byro, partneri]
Pozri tiež 6.1.1, 6.1.2 a 6.2.3. Postupovala Vaša krajina pri identifikácii svojich budúcich ramsarských lokalít systematicky (ako presadzoval Strategický rámec pre Zoznam - COP7 Rezolúcia VII.11)? Áno  
Ak Áno, zahŕňal tento prístup zohľadnenie zastúpenia reprezentatívnej vzorky mokraďových typov? Áno 
Ak Áno, vyústilo to do zapísania reprezentatívnej vzorky mokradí do Zoznamu? Áno/Nie.
Navrhované národné aktivity a ciele: Viď 6.1.1 a 6.1.2 vyššie. 
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR, SZOPK

6.2.3 Venovať prioritnú pozornosť prihlasovaniu nových lokalít spomedzi typov mokradí koralových útesov, mangrovov, chaluhových porastov a rašelinísk v súčasnoti v ramsarskom Zozname nedostatočne zastúpených a osobitne tam, kde je to vhodné. [zmluvné strany]
S odkazom na 6.2.1 vyššie: Ak Vaše územie obsahuje niektorý z nedostatočne zastúpených typov mokradí, bola im venovaná osobitná pozornosť pri identifikácii vhodných lokalít do Zoznamu? Áno.  
Ak Áno, zahŕňa to prihlasovanie mokradí typov? 
	koralových útesov? Nie

mangrovových porastov? Nie
	porastov chalúh? Nie
	rašelinísk? Áno
	prílivových mokradí? (COP7 Rezolúcia VII.21) Nie
Navrhované národné aktivity a ciele: Viď 6.1.1, 6.1.2  a 6.2.1 vyššie.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR, SZOPK.

6.2.4 Venovať osobitnú pozornosť prihlasovaniu nových lokalít v súčasnosti nepožívajúcich žiadnu osobitnú ochranu na národnej úrovni ako prvý krok k rozvojovým opatreniam zabezpečiacim ich ochranu a rozumné využívanie. [zmluvné strany]
Prihlásila Vaša krajina do ramsarského zoznamu mokraďové lokality, ktoré dovtedy nemali žiadnu osobitnú ochranu? Áno
Ak Áno, prosím uveďte podrobnosti. Týka sa to nasledovných ramsarských lokalít: Poiplie, Dunajské luhy, Alúvium Rudavy, časť RL Mokrade Turca. 
A: Je plánované ďalšie prihlásenie takýchto lokalít? Áno.
Ak Áno, prosím popíšte. Navrhovaná trilaterálna ramsarská lokalita v povodí hornej Tisy (na slovenskej strane Latorica – Bodrog – Tisa) bude zahŕňať aj časti doteraz bez územnej ochrany.  
Navrhované národné aktivity a ciele: Pripraviť všetky potrebné údaje a mapy k prihláseniu RL Alúvium Tisy do ramsarského Zoznamu medzinárodne významných lokalít a pri vybraných existujúcich RL zvýšiť stupeň ochrany vyhlasovaním osobitne chránených území v platných kategóriách. Po novelizácii zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. toto zabezpečovať zavedením zónovania ramsarských lokalít.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR

6.2.5 Brať ohľad na prihlasovanie cezhraničných mokraďových území ako na vec prioritného záujmu. [zmluvné strany]
V prípade tých zmluvných strán, ktoré sa delia s inými zmluvnými stranami o mokraďové územia, boli prihlásené do Zoznamu mokradí medzinárodného významu všetky vhodné lokality? Áno/Nie.
Ak Nie, čo zabránilo takýmto aktivitám? Pripravuje sa prihlásenie trilaterálnej ramsarskej lokality v povodí hornej Tisy. Slovenská strana vypracovala návrh (informačný formulár ramsarskej lokality) pre svoju časť trilaterálneho územia, ktoré bude pozostávať z už existujúcej RL Latorica rozšírenej o priľahlú časť rieky Bodrog a jeho inundácie a druhú časť bude tvoriť slovenský úsek rieky Tisy s inundačným územím. Taktiež bola vypracovaná mapa záujmovej lokality. Teraz je potrebné zaujatie stanoviska a spracovanie návrhu zo strany Ukrajiny a Maďarska. 
Ak Áno, existujú dohody o spolupráci v manažmente území medzi zmluvnými stranami deliacimi sa o spoločné mokraďové územia? Áno  
Navrhované národné aktivity a ciele: Zvýšiť komunikáciu s okolitými krajinami s cieľom prihlásiť cezhraničné ramsarské lokality do zoznamu a vytvoriť nástroje kooperatívneho manažmentu.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, MZV SR, MP SR, ŠOP SR v spolupráci s MVO.

Súhrnný cieľ 7
Podporovať medzinárodnú spoluprácu a mobilizovať finančnú pomoc na ochranu mokradí a MúDRE využívanie v spolupráci s ostatnými dohovormi a organizáciami (vládnymi i mimovládnymi)

Operatívny cieľ 7.1: Identifikovať medzinárodné a/alebo regionálne potreby pre manažment spoločne využívaných mokradí a spoločne využívaných povodí, rozvinúť a implementovať spoločné prístupy.

Úlohy:
7.1.1 Identifikovať cezhraničné mokrade medzinárodného významu (vrátane tých v spoločne využívaných povodiach), podnecovať prípravu a implementáciu spoločných plánov pre takéto lokality, využívajúc pritom “integrovaný prístup povodí” (Odporúčanie 5.3). [zmluvné strany, partneri]
Vzťahuje sa na 6.2.5 vyššie.
7.1.2 Povzbudiť twining v cezhraničných mokradiach a ostatných mokradiach s podobnými charakteristikami, využívať úspešné prípady na ilustráciu výhod z medzinárodnej spolupráce. [zmluvné strany, Byro, partneri] 
·	Na základe Smernice pre medzinárodnú spoluprácu v rámci Dohovoru o mokradiach (COP 7 Rozhodnutie VII.19) a  Programu pre osvetu Dohovoru o mokradiach (COP 7 Rezolúcia VII.9) podporovať twining lokalít ako mechanizmus na urýchlenie toku poznatkov, pomoci a podpory školiacich možností.
·	Globálny cieľ – K COP 8 mať zostavených viac ako 100 twiningov ramsarských lokalít. Byro bude viesť záznamy o týchto lokalitách a sprístupní ich na webovej stránke dohovoru.
Tvorí vaša krajina takéto zoskupenie s druhými zmluvnými stranami? Áno.
Ak Nie, čo bráni tomu, aby sa tak stalo?
Ak Áno, uveďte, koľko je uzatvorených takýchto twiningových zoskupení ramsarských lokalít a uveďte, ktoré sú zahrnuté? Niva Moravy (Slovensko, Rakúsko).
A: Zahrnujú tieto zoskupenia/zostavy:
·	podieľanie sa na informačných zdrojoch? Áno.
·	transfer finančných zdrojov? Áno.
·	výmenu pracovníkov? Áno.
·	ďalšie aktivity? spolupráca medzi rakúskou MVO Distelverein, WWF International, českou MVO Veronica a slovenskou MVO Daphne.
Navrhované národné úlohy a ciele: Realizácia podpísaného Memoranda o porozumení na vyhlásenie trilaterálnej ramsarskej platformy “Niva Moravy a Dyje”.
Ministerstvo, agentúra/sekcia alebo organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, MZV SR, MP SR, ŠOP SR, MVO.

Operatívny cieľ 7.2: Posilniť a vytvoriť spojenia medzi organizáciami dohovoru a ostatnými medzinárodnými a/alebo regionálnymi environmentálnymi organizáciami, na postupe k dosiahnutiu čiastkových a súhrnných cieľov vzťahujúcich sa na mokraďové druhy a iné otázky mokradí.

Úlohy:
7.2.1 Participovať alebo iniciovať konzultácie vo vzťahu dohovorov, podporovať výmenu informácií a spoluprácu a rozvinúť problematiku potenciálnych spoločných úloh. [Stály výbor, Byro]
·	Globálny cieľ – Spoločný plán práce medzi Dohovorom o mokradiach a Medzinárodným dohovorom o zamedzení dezertifikácie, ktoré povzbudzujú implementáciu spoluprácu na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni.
Vzťahuje sa na 4.2.1. Existuje u vás mechanizmus (taký ako napr. zriadená komisia z ministerstiev) na národnej úrovni s kapitolou koordinácie/integrovania implementácie medzinárodných/regionálnych konvencií/zmlúv, ktorých  je vaša krajina signatárom? Áno.
Ak Nie, aké sú prekážky v zavádzaní takéhoto mechanizmu?
Ak Áno, popíšte mechanizmus a konvencie/zmluvy, pri ktorých sa očakáva, že sa budú brať do úvahy. Rada pre trvalo udržateľný rozvoj, Slovenský národný komitét pre Program UNESCO MaB, ďalej bilaterálne komisie na ochranu životného prostredia a prírody (Poľsko, Maďarsko) založené na bilaterálnych zmluvách, Komisia pre cezhraničné vody.
A: Je dokázané, že tento mechanizmus je efektívny? Áno.
Ak Nie, prečo?
Ak Áno, prosím, vypracujte. Na zdieľanie informácií o akciách, metódach, plánoch a možnostiach na rozvoj spolupráce.
Navrhované národné úlohy a ciele: Zosilniť prácu vládnych inštitúcií a zvýšiť ich spoluprácu.
Ministerstvo, agentúra/sekcia alebo organizácia zodpovedná viesť túto úlohu: MŽP SR, MP SR.

7.2.2 Pripraviť návrhy projektov spolu s ostatnými dohovormi a partnerskými organizáciami a predložiť ich spoločne pre potenciálne financovanie z grantov. [zmluvné strany, Stály výbor, Byro, partneri]
Boli pre krajiny prichádzajúce do úvahy pripravené návrhy projektov a predložené na financovanie agentúram, ktoré sú určené na pomoc pri implementácii dohovoru? Áno.
Ak Nie, čo bráni tomu, aby sa tak udialo?
Ak Áno, kde tieto úspešné návrhy získali granty? Niektoré z podaných žiadostí boli úspešné (z GEF, PHARE, ramsarského Fondu malých grantov, Wetlands International).
Navrhované národné úlohy a ciele: Navrhnúť agro-environmentálne projekty pre predbežné lokality Natura 2000 (zahrnujúce ramsarské lokality), kde je možné využiť granty z finančných nástrojov Európskej komisie – SAPARD, Life III, bilaterálne zmluvy. 
Ministerstvo, agentúra/sekcia alebo organizácia zodpovedná viesť túto úlohu: MŽP SR, MP SR, ŠOP SR, MVO, súkromný sektor.

7.2.3 Posilniť spoluprácu a spolupôsobenie s Dohovorom o biologickej diverzite, podieľaním sa na národných stratégiách biodiverzity, obzvlášť pokiaľ ide o zahrnutie mokradí, a plánovaním a uskutočňovaním projektov vplývajúcich na mokrade. [zmluvné strany, Byro, partneri]
·	Globálny cieľ – Vidieť vypracovaný Spoločný plán práce plne implementovaný z vyplývajúcej spolupráce oboch dohovorov na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni.
Ďalej k 7.2.1 vyššie: Je dokončený prehľad Spoločného plánu práce medzi Dohovorom o mokradiach a Dohovorom o biologickej diverzite (CBD) na vytvorenie prioritných oblastí spoločnej implementácie týchto dohovorov? Áno/Nie.
Ak Nie, čo bráni tomu, aby bol prehľad urobený? Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1998 – 2010 (schválený uznesením vlády č. 515 zo 4.8.1998) sa skladá taktiež z úloh vzťahujúcich sa na implementáciu Dohovoru o mokradiach, v súčasnosti sa vypracováva jeho aktualizácia. Z prostriedkov určených na jeho realizáciu sa vynakladajú zdroje na projekty ochrany mokradí a ich druhov.
Ak Áno, ktoré oblasti sa vytvorili ako priority na národnú spoluprácu medzi Dohovorom o mokradiach a CBD implementačnými agentúrami/kontaktnými bodmi? Oba dohovory majú spoločný výkonný orgán a implementačnú agentúru – ŠOP SR, ktoré stanovujú priority, ako je napr. kontrola inváznych a nepôvodných druhov, manažment biotopov, posudzovanie vplyvov vodných diel na biologickú diverzitu, inventarizačné výskumy a pod.
Navrhované národné úlohy a ciele: Dokončiť aktualizáciu Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku, podporu politiky na vhodnú implementáciu oboch dohovorov (Dohovoru o mokradiach a CBD) a ich Spoločného plánu práce.
Ministerstvo, agentúra/sekcia alebo organizácia zodpovedná viesť túto úlohu: MŽP SR, ŠOP SR.

7.2.4 Rozvinúť spoluprácu s Dohovorom o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a Programom UNESCO Človek a biosféra (MaB), obzvlášť ak sa to týka mokradí zapísaných ako lokality Svetového dedičstva, biosférické rezervácie a/alebo ramsarské lokality. [zmluvné strany, Byro, partneri]
·	Globálny cieľ – Memorandum o spolupráci s Programom UNESCO MaB, vedúcemu k Spoločnému pracovnému plánu s Programom UNESCO MaB a s Dohovorom o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré by podporovali ich spoločnú implementáciu na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
Pozri 7.2.1 vyššie
7.2.5. Zvýšiť príspevok Dohovoru o mokradiach k medzinárodnej spolupráci pri spoločných druhoch mokradí, najmä cez kooperačné dohody s Dohovorom o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, voľné dohody, siete a iné mechanizmy zaoberajúce sa migrujúcimi druhmi (Odporúčanie 6.4). [zmluvné strany, Byro, partneri]
·	Smernice pre medzinárodnú spoluprácu v rámci Dohovoru o mokradiach navrhujú nárast spoločných aktivít medzi Dohovorom o mokradiach a Dohovorom o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Rezolúcia COP 7 VII.19).
·	Globálny cieľ – Spoločný plán práce medzi dohovormi, ktorý by podporoval ich spoločnú implementáciu na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
Viď 7.2.1 vyššie
7.2.6 Rozvinúť príspevok Dohovoru o mokradiach k oblasti obchodu s voľne žijúcimi druhmi, ktorá ovplyvňuje mokrade prostredníctvo zvýšených interakcií s Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). [Byro]
·	Smernice pre medzinárodnú spoluprácu v rámci Dohovoru o mokradiach navrhujú nárast spoločných aktivít medzi  Dohovorom o mokradiach a CITES (Rezolúcia COP 7 VII.19)
·	Globálny cieľ – Memorandum spolupráce s CITES, ktoré by viedlo k Spoločnému pracovnému plánu medzi dohovormi, ktorý by sa staral o ich spoločnú implementáciu na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
Viď 7.2.1 vyššie
7.2.7 Iniciovať prepojenia s Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy (UNFCCC) z pohľadu potenciálnych dopadov klimatickej zmeny na mokrade. [zmluvné strany, Byro]
·	Globálny cieľ – Memorandum spolupráce s UNFCCC, ktoré by viedlo k Spoločnému plánu práce medzi dohovormi, ktorý by sa staral o ich spoločnú implementáciu na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
Viď. 7.2.1 vyššie
7.2.8 Rozšíriť spoluprácu medzi dohovormi a organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou a rozumným využívaním mokradí na regionálnej úrovni, čo sa týka použitia Smernice o biotopoch v súvislosti s mokraďami čiastočne s Európskym spoločenstvom prijatie a použitie takých opatrení, aké má Smernica o biotopoch pre štáty mimo Európskej únie, s Dohovorom o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernskou konvenciou), čo sa týka Paneurópskej stratégie ochrany biologickej a krajinnej diverzity, s Dohovorom o ochrane Stredozemného mora pred znečistením (Barcelonskou konvenciou) a akčným plánom v súvislosti s iniciatívou MedWet, s Dohovorom o západnej pologuli, s programami UNEP, čiastočne s Dohovorom o regionálnych moriach a s Juho-pacifickým regionálnym environmentálnym programom (SPREP). [zmluvné strany, Byro]
·	Globálny cieľ – S Európskou komisiou a SPREP vypracovať a podpísať Memorandum spolupráce, pripraviť a implementovať Spoločný pracovný plán. Pre dôležitú iniciatívu MedWet zabezpečiť dlhodobú bázu financovania a pokračovať v rozvíjaní nových programov regionálnych úloh. Rozvinúť pracovné vzťahy s ostatnými spomínanými mechanizmami a s inými, ktoré by boli vhodné.
Viď. 7.2.1 vyššie
7.2.9 Rozvinúť vzťahy medzi inými špecializovanými organizáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s mokraďami, ako sú Medzinárodná iniciatíva pre koralové útesy (ICRI) a Svetová rada pre vodu (World Water Council) (Rezolúcia COP 7 VI.23). [Byro]
·	Globálny cieľ – Pokročiť v bližších náležitých pracovných vzťahoch s týmito a inými relevantnými iniciatívami.
Viď 7.2.1 vyššie

Operatívny cieľ 7.3: Zabezpečiť, aby agentúry rozvojovej pomoci a nadnárodné spoločnosti v rozvojových krajinách a v krajinách, ktorých ekonomiky sú v období transformácie, dodržiavali zdokonalené postupy pre mokrade, ako sú Smernice pre rozumné využívanie mokradí.

Úlohy:
7.3.2 Práca s multilaterálnymi a bilaterálnymi rozvojovými agentúrami smerom k celkovému uznaniu hodnôt a funkcií mokradí (Odporúčanie 4.13) a pomôcť im vylepšiť ich praktiky v prospech ochrany mokradí a ich rozumného využívania a brať pritom do úvahy Smernice pre pomocné agentúry pre lepšiu ochranu a trvalo udržateľné využívanie tropických a subtropických mokradí, ktoré vydal Výbor rozvojovej pomoci OECD (Odporúčanie 6.16). [Byro, partneri]
·	Globálny cieľ – Na úrovni Byra uvažovať o spôsoboch a prostriedkoch na zvýšenie jeho schopnosti pracovať v tejto oblasti systematickejšie, ako aj zvýšiť úroveň podpory donorských agentúr pre ochranu mokradí a aktivít na ich rozumné využívanie, zaregistrovať vzrastajúci počet nadnárodných spoločností dobrovoľne prijímajúcich zásady riadenia/správania sa pre ochranu mokradí.
Aj keď táto úloha je principiálne nariadená Byrom, zmluvné strany  majú tiež miesto na svoje aktivity v tejto oblasti, s odkazom na 7.4.2 nižšie a pri rešpektovaní bilaterálnych rozvojových agentúr. Pre multilaterálnych donorov: je vaša vláda zastúpená v riadiacich orgánoch alebo vo vedeckých poradných orgánoch  multilaterálnych donorov alebo GEF? Nie.    
Ak Áno, je táto osoba/agentúra/ministerstvo informovaná o záväzkoch vašej krajiny voči dohovoru a dôležitých očakávaniach každej zmluvnej strany v Strategickom pláne a rozhodnutiach COP? Áno/Nie. Ďalšie poznámky?

7.3.3 Vzájomne sa ovplyvňovať s multilaterálnymi rozvojovými organizáciami a cez bilaterálne rozvojové programy pomáhať rozvojovým krajinám v splnení ich povinností vyplývajúcich z dohovoru a referovať o vykonaných úlohách a dosiahnutých výsledkoch. (Odporúčanie 5.5). [zmluvné strany]
Viď. 7.4.2 – 7.4.6 nižšie
Navrhované národné úlohy a ciele: Spolupracovať s OECD, poskytovať informácie o slovenských poznatkoch a skúsenostiach z praxe pri inventarizácii mokradí a pripravovaní databáz. Po ukončení procesu tvorby metodiky Programov starostlivosti o medzinárodne významné územia a jej odskúšaní na pilotných územiach (plánované do konca r. 2002) umožniť ostatným zmluvným stranám dohovoru prístup k informácii o našom prístupe a skúsenostiach s uplatňovaním procesu manažmentového plánovania a spomínanej metodiky.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, MZV SR. 

Operatívny cieľ 7.4: Získať prostriedky na plnenie záväzkov určených dohovorom, najmä pre rozvojové krajiny a krajiny, ktorých ekonomiky sú v období transformácie

Úlohy:
7.4.1. Prideliť prostriedky na ochranu a rozumné využívanie  mokradí v rozpočte každej zmluvnej strany. [zmluvné strany]
·	Globálny cieľ –  Do COP 8 viditeľné pridelenie prostriedkov pre mokrade vykonané každou zmluvnou stranou a tiež pre špecifické programy mokradí vo viac ako 40 zmluvných stranách.
Prideľuje vaša vláda prostriedky na ochranu mokradí a na aktivity pre ich rozumné využívanie? Áno.
Ak Nie, aké sú prekážky, ktoré to spôsobujú?
Ak Áno, je to:
·	Ako samostatný príspevok k Programu mokradí (alebo podobnému)? Áno.
·	Ako súčasť väčšej dotácie na životné prostredie? Áno.
·	Ako súčasť programov vykonávaných v správe ministerstiev? Áno.
A: Aké sú mechanizmy na určenie priorít a koordináciu výdavkov z týchto fondov? Uznesením vlády SR č. 664/2000 bola schválená Koncepcia nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia a časovému a vecnému harmonogramu konkrétnych opatrení v súlade s požiadavkami EÚ na kvalitu životného prostredia, ako aj na výsledky skríningu sektoru životného prostredia, Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku a Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a Akčného plánu. Rada environmentálnych projektov MŽP SR posudzuje a schvaľuje priority.
Je to spojené s národnou politikou mokradí, plánom biodiverzity, plánom povodia alebo niečím podobným? Áno. Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku, Program starostlivosti o mokrade a Slovenska a akčný plán na roky 2000-2002.
Navrhované národné úlohy a ciele: Prideliť prostriedky v súlade s úlohami a časovým rámcom na implementáciu akčných plánov.
Ministerstvo, agentúra/odbor alebo organizácia zodpovedné za vedenie tejto úlohy: MŽP SR

7.4.2 Zaradiť projekty na ochranu a rozumné využívanie mokradí do rozvojových plánov financovaných rozvojovými pomocnými agentúrami a zaistiť neskoršiu konzultáciu s výkonným orgánom dohovoru v každej zmluvnej strane. [zmluvné strany]
·	Globálny cieľ – Viditeľne pokračovať v tomto trende tak, aby všetky zmluvné strany prichádzajúce do úvahy dostávali podporu donorov z vymedzeného rozsahu hlavných projektov súvisiacich s mokraďami v čase do COP 8. Predovšetkým prideľovať túto podporu náležito pre prioritné oblasti rozvoja politiky, právne a inštitucionálne revízie, inventarizáciu, posudzovanie, navrhovanie a manažment ramsarských lokalít, školenia a komunikáciu.
Ak má Vaša krajina bilaterálny program rozvojovej pomoci, prideľuje prostriedky na projekty súvisiace s mokraďami na pravidelnom základe? Áno/Nie. 
Ak Nie, aké sú prekážky tomu, aby sa to robilo? Takéto programy rozvoja pomoci sú teraz  platné iba s vládami Dánska a Holandska a nie sú prideľované pravidelne a nie iba na mokrade.
Ak Áno, sú tieto projekty podrobené prísnej procedúre posudzovania vplyvov, ktoré berú do úvahy celkové environmentálne, sociálne a ekonomické hodnoty mokradí? Áno.
Ak Nie, prečo?
Ak Áno, je s výkonným orgánom dohovoru konzultovaný počas skríningovej a posudzovacej fázy projektov? Áno.
Ak Nie, prečo?
A: Existuje formálny konzultačný proces (ako národný ramsarský výbor), ktorý zaisťuje, že agentúra rozvojovej pomoci si plne uvedomuje záväzky krajiny vyplývajúce z Dohovoru o mokradiach s ohľadom na medzinárodnú spoluprácu? Áno.
Ak Nie, prečo? 
Ak Áno, prosím vypracujte. Slovenský ramsarský výbor je iba poradný orgán MŽP SR bez  konkrétnych kompetencií na poli hodnotenia rozvojovej pomoci, všetky projekty musia byť odsúhlasené všetkými sekciami a ministrom životného prostredia, takže aj sekciou ochrany prírody a krajiny, ktorá je výkonným orgánom Dohovoru o mokradiach na Slovensku.
Navrhované národné úlohy a ciele: Rozpracovať mechanizmus konzultácií projektov.
Ministerstvo, agentúra/odbor alebo organizácia zodpovedné za vedenie tejto úlohy:  MŽP SR

7.4.4 Mobilizovať priamu finančnú podporu z multilaterálnych a bilaterálnych agentúr rozvojovej pomoci  na pomoc rozvojovým krajinám a krajinám, ktorých ekonomiky sú v období transformácie, v ochrane a rozumnom využívaní mokradí a v implementácii súčasného Strategického plánu. [zmluvné strany, Byro]

·	Globálny cieľ – Do COP 8 mať prostriedky vyčlenené pre projekty o mokradiach pre všetkých bilaterálnych donorov z vhodných zmluvných strán a pre všetky tieto zmluvné strany  mať mechanizmy na konzultáciu medzi agentúrou rozvojovej pomoci a ich  výkonným orgánom dohovoru.
S odvolaním na 7.4.2 vyššie


Súhrnný cieľ 8
Zabezpečiť pre Dohovor o mokradiach požadované inštitucionálne mechanizmy a zdroje

Operatívny cieľ 8.1: Maximalizovať dosahované výsledky poslania Dohovoru o mokradiach a cieľov vyhodnotením, ak je to nevyhnutné, modifikovaním inštitúcií a manažmentových štruktúr dohovoru.

Úlohy:
8.1.9 Presadzovať zriadenie národného ramsarského výboru na získanie možnosti vstupu a reprezentácie vládnych a mimovládnych organizácií, kľúčových dotknutých strán, domácich obyvateľov, súkromného sektora a záujmových skupín a orgánov plánovania a využívania krajiny (Odporúčanie 5.13). [zmluvné strany, Byro, partneri]
Viď. 4.1.2.
8.1.10 Obnovovať/znovu posúdiť určenú národnú kontaktnú osobu/focal point v každej zmluvnej strane s výhľadom na väčšie zapojenie všetkých organizácií zaoberajúcich sa ochranou a rozumným využívaním mokradí do práce dohovoru. [zmluvné strany]
Viď. 4.1.1

Operatívny cieľ 8.2: Poskytovať finančné zdroje požadované na presadzovanie ramsarských aktivít

Úlohy:
8.2.1 Platiť faktúry za príspevky do základného rozpočtu dohovoru plne a promptne na začiatku každého kalendárneho roku. [zmluvné strany]
·	Globálny cieľ – Počas obdobia týchto troch rokov dosiahnuť úplné a včasné zaplatenie všetkých poplatkov všetkými zmluvnými stranami. Stály výbor pripraví návrh sankcií za neplatenie a dá na zváženie COP 8 (Rezolúcia COP 7 VII.28).
Platí vaša krajina vždy načas každoročný príspevok do základného rozpočtu dohovoru? Áno.
Ak Nie, aké sú prekážky, ktoré tomu bránia?
Navrhované národné úlohy a ciele: Platiť promptne a úplne účtované príspevky do základného rozpočtu dohovoru na začiatku každého kalendárneho roku a zabezpečiť dobrovoľný príspevok. 
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR

8.2.4 Dať prioritu na financovanie školiacich, vzdelávacích aktivít a programov práce na zvyšovanie povedomia verejnosti, na rozvoj ramsarskej databázy a komunikačnej stratégie dohovoru. [zmluvné strany, Byro, partneri]
·	Globálny cieľ – Zabezpečiť zdroje potrebné na zriadenie regionálnych školiacich iniciatív (ako Mokrade pre budúcnosť – Wetlands for the Future) v iných regiónoch, na umožnenie pokroku implementácie Programu pre osvetu ramsarského Byra (The Convention´s Outreach Programme) a podporovať navrhovaný rozvoj databázy o ramsarských lokalitách (on-line) a na internete založený propagačný a plánovací nástroj dohovoru.
Viď 3.3.1 (Program pre osvetu Dohovoru o mokradiach) 4.2.4. (Mokrade pre budúcnosť)

Operatívny cieľ 8.3: Maximalizovať úžitky z práce s partnerskými organizáciami

Úlohy:
8.3.1 Posilniť kooperatívne plánovacie mechanizmy s partnermi a zlepšiť komunikačnú a informačnú výmenu, vrátane výmeny personálu. [zmluvné strany, Byro, partneri]
S odvolaním sa na bod 3.2.1 a 4.1.2 zahŕňa vaša krajina predstaviteľov oficiálnych medzinárodných partnerských organizácií dohovoru (BirdLife International, IUCN, WWF, Wetlands International) vo svojom národnom ramsarskom výbore alebo podobných orgánoch, ak existujú? Áno.
Ak Nie, čo bráni tomu, aby to tak bolo?
Navrhované národné úlohy a ciele: Zabezpečiť členstvo ŠOP SR v IUCN, zlepšiť informovanosť o práci partnerských organizácií a národných zástupcov.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR, Slovenský ramsarský výbor, ŠOP SR.

Operatívny cieľ 8.4: Zabezpečiť minimálne 1 milión amerických dolárov ročne na ramsarský Fond malých grantov na ochranu a rozumné využívanie mokradí (Rezolúcia 5.8 a VI.6) a prideľovať tieto prostriedky efektívne.

Úlohy:
8.4.1 Vyvinúť stratégiu na zabezpečenie minimálne 1 milióna amerických dolárov ročne na ramsarský Fond malých grantov, ktorý bude odsúhlasený na prvom plnom zasadnutí Stáleho výboru po 6. COP (1996) a bude smerovať k okamžitej implementácii. [zmluvné strany, Byro, partneri]
·	Globálny cieľ – vytvoriť mechanizmus na zaistenie 1 milióna amerických dolárov ročne na ramsarský Fond malých grantov (Rezolúcia COP 7 VII.28).
Viď tiež 8.2.4. Poskytujete pre rozvojové krajiny dodatočné dobrovoľné príspevky na podporu ramsarského Fondu malých grantov? Nie.
Ak Nie, čo bráni tomu, aby to tak bolo? Slovenská republika ako krajina s ekonomikou v období transformácie, má ťažkosti s financovaním vlastných cieľov. Žiaľ uvažuje sa tu málo o ochrane prírody ako všeobecnej potrebe.
Ak Áno, je to nepravidelný alebo pravidelný príspevok?
Navrhované národné aktivity a ciele: Prispievať do ramsarského Fondu malých grantov.
Ministerstvo, sekcia, organizácia zodpovedná za túto úlohu: MŽP SR.


