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AKČNÝ PLÁN PRE IMPLEMENTÁCIU OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH
Z AKTUALIZOVANEJ NÁRODNEJ STRATÉGIE OCHRANY BIODIVERZITY
DO ROKU 2020
Dohovor OSN o biologickej diverzite (ďalej len „dohovor o biodiverzite“) predstavuje
hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie
jej zložiek a pre spravodlivé a rovnocenné spoločné zdieľanie prínosov vyplývajúcich z
používania genetických zdrojov. Základným dokumentom na implementáciu dohovoru
o biodiverzite v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) bola Národná stratégia ochrany
biodiverzity na Slovensku, ktorá bola schválená vládou SR dňa 1. apríla 1997 uznesením č.
231/1997 a následne dňa 2. júla 1997 Národnou radou SR uznesením č. 676/1997. Vykonanie
konkrétnych úloh v rámci Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku definoval
Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre
roky 1998 – 2010, ktorý bol schválený vládou SR dňa 4. augusta 1998 uznesením č. 515/1998.
Akčný plán obsahoval konkrétne úlohy, určenie gestora, odhad nákladov a finančné zdroje na
jednotlivé aktivity.
Prijatím celosvetového Strategického plánu ochrany biodiverzity 2011 – 2020
a stratégie Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktorú pripravila Európska komisia s názvom Naše
životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020
vyplynula pre Slovenskú republiku ako členský štát EÚ a zmluvnú stranu dohovoru
o biodiverzite povinnosť aktualizovať Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku.
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 bola schválená vládou
SR dňa 8. januára 2014 uznesením č. 12/2014. Aktualizovaná národná stratégia ochrany
biodiverzity do roku 2020 dopĺňa a aktualizuje Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na
Slovensku, jej cieľom je vytvoriť politický rámec pre zastavenie trendu straty biodiverzity a
urýchliť prechod SR ako členskej krajiny EÚ na „zelenú“ ekonomiku, ktorá dokáže účinnejšie
využívať prírodné zdroje v zmysle stratégie Európa 2020 a reflektuje všetky koncepcie, stratégie,
plány a programy schválené a platné v SR, ktoré majú akýkoľvek vzťah k ochrane a využívaniu
biodiverzity.
Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej
stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (ďalej len „akčný plán“) obsahuje spolu 167 úloh,
ktoré prispievajú k plneniu 6 cieľov, resp. 33 opatrení uvedenej národnej stratégie. Bol zostavený
z podkladov, ktoré navrhli dotknuté rezorty a inštitúcie. Z predložených návrhov úloh boli
vybrané len tie, ktoré sú späté s ochranou biodiverzity.
Jednotlivé úlohy akčného plánu (v členení podľa cieľov a opatrení) sú spracované
v tabuľke, ktorá obsahuje názov úlohy, gestora a spolugestora, očakávané výdavky a zdroje
a mieru ich finančného zabezpečenia, stručný opis úlohy a predpokladaný termín jej ukončenia.
Hlavným očakávaným zdrojom financovania sú štrukturálne fondy, ďalšími sú
finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie LIFE a štátny rozpočet. V tabuľke
akčného plánu sú úlohy podľa očakávaných výdavkov rozdelené na tri úrovne:



úlohy rozpočtovo zabezpečené - výdavky sú zabezpečené a pridelené, zapracované do
rozpočtových kapitol dotknutých rezortov a čerpané v rámci prebiehajúcich projektov;
úlohy v schvaľovacom procese - výdavky sú naplánované v rámci jednotlivých
operačných programov na využitie fondov EÚ, ktoré sú v rôznom štádiu schválenia
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(hlavné operačné programy schválila vláda SR, ale nie sú zatiaľ schválené Európskou
komisiou, ako aj projekty LIFE na ochranu biodiverzity a očakávaný LIFE projekt
budovania kapacít v prvom viacročnom pracovnom programe 2014 - 2017). Konkrétne
pridelenie prostriedkov na tieto úlohy bude závisieť aj od úspešnosti a schválenia
navrhovaných projektov. Sú tu tiež zahrnuté úlohy priebežne plánované na financovanie
z jednotlivých rozpočtových kapitol rezortov.
Úlohy realizované len v prípade získania zdrojov - nemajú zabezpečené financovanie, ale
ich splnenie by prinieslo zlepšenie stavu ochrany biodiverzity. Ide o doplnkové úlohy, u
ktorých sa predpokladá ich nesplnenie v prípade, že sa nenájde dodatočne finančné
krytie.

Zabezpečenie a plnenie požadovaných úloh bude vyhodnotené gestorom konkrétnej
úlohy. Pri niektorých úlohách je určených viacero gestorov, v takýchto prípadoch sa očakáva
aktívna spolupráca jednotlivých gestorov, pričom gestor vyjadrený na prvom mieste je kľúčový a
bude koordinovať vzájomnú spoluprácu s ostatnými. Prvá správa s vyhodnotením plnenia
úloh Akčného plánu pre implementáciu Aktualizovanej národnej stratégie ochrany
biodiverzity do roku 2020 bude spracovaná do konca roku 2016. Následná čiastková správa
bude predložená v roku 2018 a konečná správa v prvom polroku 2021. Táto správa bude
komplexne hodnotiť plnenie akčného plánu a bude súčasne predstavovať jeden z hlavných
podkladov pre prípravu nadväzného akčného plánu pre ďalšie obdobie.
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Oblasť A: Ochrana prírody
CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť
výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných
dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete
chránených území na vedeckej báze
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
PREDPOKLAFINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
GESTOR +
STRUČNÝ
OPIS
FORMY
PLNENIA
DANÝ
ÚLOHY
ÚLOHY
ÚLOHY
SÚČINNOSŤ
ÚLOHY
TERMÍN
REALIZOVANÉ LEN
ROZPOČTOVO
V SCHVAĽOVACOM
UKONČENIA
V PRÍPADE
ZABEZPEČENÉ

PROCESE

ZÍSKANIA ZDROJOV

1. Doplniť národný zoznam území európskeho
významu (ÚEV) v zmysle požiadaviek
Európskej komisie pre určené biotopy a druhy
európskeho významu

MŽP SR
ŠOP SR

380 000 - ŠR

760 000 – ŠR
3 000 000 –
OPKŽP

2. Zabezpečiť vyhlásenie ÚEV, ktoré nemajú
dostatočnú ochranu

MŽP SR
MV SR (OÚ)

53 000 – ŠR

318 000 - ŠR
1 000 000 OPKŽP

2 000 000

3. Monitorovať druhy a biotopy európskeho
významu

ŠOP SR
MŽP SR

1 500 000 OPŽP

10 300 000 –
OPKŽP

1 700 000

4. Zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu
červených zoznamov ohrozených druhov

MŽP SR
ŠOP SR

80 000 - ŠF EÚ
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Analýza podkladov, overovanie s expertmi
a v teréne, odborný návrh území,
identifikácia vlastníkov/užívateľov
pozemkov, prerokovanie s vlastníkmi
/užívateľmi pozemkov, spracovanie
databázy pre EK, schválenie vo vláde SR
a zaslanie EK
Príprava projektov ochrany, identifikácia
vlastníkov/užívateľov pozemkov,
prerokovanie s vlastníkmi /užívateľmi
pozemkov, riešenie náhrad, spracovanie
nariadenia vlády SR, vyhlásenie území
vládou SR
Aktualizovanie siete trvalých monitorovacích lokalít, ukončenie vývoja Komplexného
informačného a monitorovacieho systému,
realizácia monitoringu prostredníctvom
projektu z OPKŽP (v r. 2016-2020)
a realizovaného projektu z OPŽP (do r.
2015)
Spracovanie zoznamov a príslušnej
dokumentácie pre vybrané skupiny rastlín

2016

2020

2020

2020

Slovenska a vybraných regiónov
5. Realizovať schválené projekty LIFE
zamerané na chránené druhy a chránené
územia1
6. Pripraviť resp. aktualizovať programy
záchrany pre ohrozené druhy rastlín
a živočíchov a realizovať opatrenia, vrátane
transferu a reštitúcie druhov na vhodné
lokality

MŠVVŠ SR
Vládne
a mimovládne organizácie
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

7. Zabezpečiť revitalizáciu najohrozenejších
biotopov (najmä piesky, slaniská, xerotermy)

ŠOP SR
MŽP SR

8. Zlepšiť hniezdne možnosti výberových
i ostatných vtáčích druhov v chránených
vtáčích územiach (CHVÚ) a v urbánnych
biotopoch a zabezpečiť zmapovanie a ochranu
potravných biotopov kritériových druhov
vtákov v CHVÚ

MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

9. Eliminovať úhyn vtákov na elektrickom
vedení a netopierov a vtákov pri zatepľovaní
budov

MŽP SR
ŠOP SR
MDVRR SR
MH SR

10. Zlepšiť stav konfliktných druhov
živočíchov, ktoré spôsobujú škody na

MŽP SR
ŠOP SR

a živočíchov podľa platných metodík IUCN
Realizácia projektov schválených EK2

19 435 316
LIFE (vrátane
kofinancovania)
7 000 000 OPKŽP
2 000 000 - LIFE

10 000 000

2 000 000 OPKŽP
4 500 000 OPŽP

600 000 - ŠF EÚ,
1 300 000 - LIFE

120 000

400 000 - ŠF EÚ
600 000 - LIFE

1 300 000 OPŽP

900 000

1

Príprava a realizácia programov záchrany
pre druhy, vrátane transferu a reštitučných
opatrení pre vybrané druhy rastlín
a živočíchov (napr. syseľ pasienkový, svišť
vrchovský, ryby, norok európsky, zubor
hrivnatý, drobné zemné cicavce, mačka divá
a i.)
Revitalizačné opatrenia v poškodených
biotopoch, obnova biotopov pre ohrozené
druhy
Ochrana stromov a lokalít s hniezdami;
inštalovanie vtáčích búdok, budovanie
umelých ostrovov, plytčín, priestorov na
hniezdenie, umelých hniezdnych stien a i.;
zmapovanie, zakreslenie a ochrana
potravných biotopov hniezdnych lokalít
kritériových druhov vyhlásených CHVÚ,
určenie termínov a spôsobov ich
manažmentu
Mapovanie, monitoring a budovanie zábran
na stĺpoch elektrického vedenia; mapovanie
a monitoring zatepľovaných budov,
poskytovanie náhradných možností
hniezdenia a úkrytov
Využitie výsledkov výskumu a monitoringu
získané z projektov (vrátane projektu OPŽP

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Ide o tieto projekty: Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch dunajských luhov; Ochrana hraboša severského panónskeho; Ochrana bučiaka veľkého
a chochlačky bielookej; Ochrana orla krikľavého na Slovensku; Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku; Ochrana a obnova území Natura
2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy; Obnova ohrozených panónskych slanísk a pieskových dún na južnom Slovensku; Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky; Ochrana brehule
hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v regióne Dunaj-Morava; Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku; Energia v krajine; Integrovaná ochrana
vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v Českej republike a na Slovensku; Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku;
Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline
2
finančné prostriedky boli vyčíslené podľa celkového rozpočtu jednotlivých projektov (v prípade medzinárodných projektov celkového rozpočtu pre SR) prepočítaného na obdobie od
r. 2014 do konca realizácie projektov
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záujmoch človeka zlepšením ich vnímania zo
strany verejnosti a zefektívnenie
preventívnych metód pred vznikom škôd
11. Dobudovať a zabezpečiť prevádzku
chovných a rehabilitačných staníc ako
zariadení na záchranu chránených živočíchov

CIEĽ

OPATRENIE

zameraného na veľké šelmy), propagácia
a podpora praktických opatrení

MPRV SR

Dobudovanie, prevádzka chovných
2020
a rehabilitačných staníc a vytvorenie kapacít
pre starostlivosť o chránené živočíchy
v rehabilitácii (v nadväznosti na realizáciu
projektu z OPŽP „Sieť záchranných staníc“
s plánovaným ukončením v r. 2015, v rámci
ktorého bolo riešených 25 zariadení).
A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť
výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
MŽP SR
ŠOP SR

1 400 000 OPŽP,
109 000 - ŠR

654 000 - ŠR

540 000

A.1.2 Zabezpečiť integrovaný manažment významných území založený na ekosystémovom prístupe prostredníctvom prípravy
a realizácie programov starostlivosti a ich začlenenia do sektorových koncepcií a stratégií
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

12. Zabezpečiť spracovanie programov
starostlivosti a programov záchrany
o chránené územia, najmä zahrnuté do sústavy
Natura 2000 a území medzinárodného
významu, vrátane jaskýň (subteránne biotopy)

MŽP SR
ŠOP SR
MV SR (OÚ)
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

13. Zabezpečiť realizáciu programov
starostlivosti a programov záchrany
o chránené územia a územia medzinárodného
významu (vrátane jaskýň), realizácia
manažmentových opatrení na zachovanie
alebo zlepšenie stavu biotopov aj v územiach
národného významu, vrátane jaskýň
(subteránne biotopy)
14. Zabezpečiť realizáciu manažmentových
opatrení v chránených územiach v období do
schválenia programov starostlivosti o ne

ŠOP SR
MŽP SR
vlastníci/
správcovia/

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
ÚLOHY

PREDPOKLADANÝ TERMÍN
UKONČENIA

5 100 000 OPŽP

7 000 000 OPKŽP
2 000 000 - LIFE

38 000 000

Vypracovanie, prerokovanie
a schválenie dokumentácie ochrany
prírody PS a PZ

2020

2 000 000 OPŽP

56 000 000 OPKŽP
2 000 000 - LIFE

141 000 000

Realizácia opatrení schválených
programov starostlivosti a programov
záchrany

2020

1 000 000 OPKŽP

600 000

Udržiavací manažment pre menšie
územia a druhy, ktoré nie je možné
zaradiť napr. do PRV

2020
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15. Zabezpečiť náhradu za obmedzenie
bežného obhospodarovania - prevod
chránených území s 5. stupňom ochrany
a vybraných území s nižším stupňom ochrany
do vlastníctva štátu (výkup a výmena
pozemkov), nájom, zmluvná starostlivosť
16. Pre zabezpečenie ochrany území Natura
2000 v 5. resp. 4. stupni ochrany realizovať
platby Natura 2000 na poľnohospodárskej a na
lesnej pôde
17. Posilniť profesionálnu stráž prírody
a rybársku stráž

18. Uzatvárať, čistiť a stabilizovať vchody do
ohrozených jaskýň

19. Sanovať environmentálne záťaže po
Sovietskej armáde v lokalitách Ivachnová,
Nemšová, Sliač, Lešť a Rimavská Sobota
(Ivachnová zasahuje do Národného parku
Nízke Tatry, Nemšová a Sliač sú územia so
špeciálnymi vodohospodárskymi záujmami,
Lešť a Rimavská Sobota sú územia s
vodohospodárskymi záujmami)
20. Realizovať posanačné monitorovanie
environmentálnych záťaží po Sovietskej
armáde v lokalitách Ivachnová, Nemšová,
Sliač, Lešť a Rimavská Sobota

užívatelia
pozemkov
MŽP SR
MPRV SR
MV SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia
pozemkov
MPRV SR
MŽP SR
ŠOP SR
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
užívatelia
pozemkov
ŠOP SR
MŽP SR

MO SR
MŽP SR

MO SR
MŽP SR

6 000 000 OPKŽP
500 000 - LIFE

127 500 000

Príprava a realizácia opatrení, výkup
pozemkov. Úzka súčinnosť
s vlastníkmi neštátnych pozemkov a
správcami pozemkov vo vlastníctve
štátu (SPF, Lesy SR, ŠL TANAP,
LPM Ulič, VLM SR a i.)

2017

8 740 000 – PRV

120 000

Realizácia platieb Natura 2000 vrátane
súčinnosti ŠOP SR na implementácii
a administrácii platieb

2020

13 500 000

Budovanie personálnych kapacít ŠOP
SR a terénneho a technického
vybavenia (profesionálna stráž ochrany
prírody). Školenia stráže ochrany
prírody a preškolenie rybárskej stráže.
Príprava a realizácia (inštalácia nových
uzáverov, rekonštrukcia a údržba
poškodených uzáverov) ohrozených
jaskýň (v rámci OPŽP sa vykonali
opravy u 46 poškodených jaskýň)
Obstaranie zhotoviteľov, ktorí
vypracujú analýzu rizika, projekty,
vykonajú sanáciu, zhotovia záverečnú
správu

2020

Obstaranie zhotoviteľov, ktorí
vypracujú projekty, vykonajú
monitorovanie, zhotovia záverečnú
správu

2020

205 725 - OPŽP

60 000

12 442 020,95 OPŽP

1 078 164 OPKŽP
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2020

2015

CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť
výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
A.1.3 Zabezpečiť zavedenie medzinárodných štandardov do ochrany prírody a efektívneho manažmentu a financovania chránených
území
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
PREDPOKLA
GESTOR +
STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
ÚLOHY
DANÝ
TERMÍN
ÚLOHY
ÚLOHY
SÚČINNOSŤ
ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
UKONČENIA
ROZPOČTOVO
V SCHVAĽOVACOM
ZABEZPEČENÉ

21. Zaviesť hodnotenie a kategorizáciu
chránených území podľa medzinárodných
štandardov IUCN a pravidelné reportovanie

MŽP SR
ŠOP SR

22. Spracovať štúdiu zavedenia nových
spôsobov financovania chránených území
v podmienkach SR s využitím zahraničných
skúseností a projektov
23. Spracovať kategorizáciu jaskýň na
Slovensku podľa ich významu a ohrozenia

MŽP SR
ŠOP SR

24. Zaviesť sledovanie efektívnosti
starostlivosti o chránené územia do systému
ročného plánovania a vyhodnocovania plnenia
úloh
CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

2 700 – ŠFM
2 300 – ŠR

PROCESE

4 600 - ŠR
15 000 - ŠF EÚ

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

10 000

20 000

Spracovanie metodického usmernenia,
jeho aplikácia a zavedenie do právnych
predpisov týkajúcich sa dokumentácie
ochrany prírody, nahlasovanie do
medzinárodných databáz, uplatnenie
pri dokumentácii ochrany prírody
Odborná štúdia na aplikáciu skúseností
a výsledkov projektov na nové spôsoby
financovania chránených území

2017

2015

Odborná štúdia s cieľom spresnenia
2017
podmienok ochrany jednotlivých
jaskýň podľa ich významu resp.
prírodných a kultúrnych hodnôt
a ohrozenia antropogénnou činnosťou
150 000
Aplikácia metodiky sledovania
2020
ŠOP SR
MŽP SR
efektívnosti manažmentu chránených
území vo všetkých veľkoplošných
chránených územiach
A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť
výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
ŠOP SR
MŽP SR

10 000

A.1.4 Zabezpečiť výmenu skúseností a osvedčených postupov a cezhraničnú spoluprácu pri starostlivosti o územia Natura 2000 a iné
územia medzinárodného významu a cezhraničné chránené územia
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
PREDPOKLAFINANCOVANIA
ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
GESTOR +
STRUČNÝ OPIS FORMY
DANÝ TERMÍN
ÚLOHY
ÚLOHY
Ú
LOHY
SÚČINNOSŤ
PLNENIA ÚLOHY
UKONČENIA
ROZPOČTOVO
V SCHVAĽOVACOM
REALIZOVANÉ LEN
ZABEZPEČENÉ

PROCESE
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V PRÍPADE ZÍSKANIA

ZDROJOV

25. Aktualizovať a realizovať ročné
vykonávacie protokoly k bilaterálnym
dohodám o spolupráci s inštitúciami ochrany
prírody v okolitých krajinách
26. Zabezpečiť koordináciu a výmenu
skúseností v rámci Karpatskej sústavy
chránených území (CNPA) a iných
medzinárodných sietí a Clearing House
mechanizmu karpatských chránených území
(platforma na výmenu skúseností a postupov)
27. Podporiť spoluprácu v rámci tematických
pracovných skupín Karpatskej sústavy
chránených území (CNPA)
28. Prediskutovať v rámci relevantných
komisií a odborných podujatí manažment
a ochranu rýb v hraničných oblastiach

29. Zabezpečiť preklad metodických
materiálov a relevantných publikácií pre
starostlivosť o chránené územia do slovenčiny
a ich sprístupnenie
CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

ŠOP SR
MŽP SR

6 000 - ŠR

36 000 ŠR
2 000 000 - ŠF
EÚ

Príprava podpísanie dokumentov
a realizácia úloh vrátane spoločných
projektov

2020

ŠOP SR
MŽP SR
SAŽP
MPRV SR
NLC

199 000 OPJVE

120 000 - ŠR,
10 000 - ŠF EÚ

Koordinácia činností v rámci ŠOP SR
a koordinačnej jednotky CNPA,
aktualizácia informácií, výmena
skúseností ohľadom starostlivosti
o biodiverzitu, realizácia projektu
BIOREGIO Carpathians
Semináre, workshopy, výmenné
pobyty, publikácie, projekty

2020

Identifikácia nepriaznivých
dôsledkov nejednotnej aplikácie
rybárskeho práva (v susediacich štátoch
na hraničných vodách) a následná
diskusia k manažmentu a ochrane
druhov rýb v hraničných oblastiach
v záujme harmonizácie opatrení pre
zachovanie/dosiahnutie priaznivého
stavu druhov rýb a i.
Preklady a uverejnenie vhodných
zahraničných materiálov a publikácií
pre potreby správ chránených území

2018

36 000 - ŠR
60 000 - ŠF EÚ

ŠOP SR
MŽP SR
MŽP SR
ŠOP SR
SRZ

5 000

5 000 - ŠR
20 000 - ŠF EÚ

MŽP SR
ŠOP SR

2020

A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť
výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
A.1.5 Zabezpečiť zaradenie ochrany biodiverzity a starostlivosti o chránené územia medzi priority pri plánovaní nástrojov
financovania EÚ v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
PREDPOKLAGESTOR +
STRUČNÝ OPIS FORMY
ÚLOHY
DANÝ TERMÍN
ÚLOHY
ÚLOHY
SÚČINNOSŤ
PLNENIA ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
UKONČENIA
ROZPOČTOVO
V SCHVAĽOVACOM
ZABEZPEČENÉ

30. Zaradiť ochranu biodiverzity

2020

MŽP SR

PROCESE

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
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Ochrana biodiverzity a starostlivosť

2015

a starostlivosť o chránené územia medzi
investičné priority Operačného programu
Kvalita životného prostredia 2014-2020
(OPKŽP)

fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené
v relevantných úlohách akčného plánu

31. Zaradiť ochranu biodiverzity medzi ciele
a opatrenia Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020 (PRV)

MPRV SR
MŽP SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené
v relevantných úlohách akčného plánu

32. Zaradiť ochranu biodiverzity
a starostlivosť o chránené územia medzi
investičné priority Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Maďarsko
2014-2020

MPRV SR
MŽP SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené
v relevantných úlohách akčného plánu

33. Zaradiť ochranu biodiverzity
a starostlivosť o chránené územia medzi
investičné priority Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko - Slovenská republika
2014-2020

MPRV SR
MŽP SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené
v relevantných úlohách akčného plánu
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o chránené územia zaradená medzi
investičné priority OPKŽP; návrh
OPKŽP schválený uznesením vlády SR
č. 175/2014, zaslaný na schválenie EK,
pre aktivity biodiverzity (vrátane
revitalizácie vodných tokov) je
indikatívna alokácia 150,6 mil. EUR
(171,1 mil. EUR vrátane
kofinancovania); podrobnejšie členenie
bude predmetom špecifikácie po
schválení dokumentu zo strany EK
Ochrana biodiverzity zaradená medzi
ciele a opatrenia PRV. Návrh PRV
schválený uznesením vlády SR č.
231/2014 a zaslaný na schválenie EK.
Relevantné agro-environmentálne
opatrenia 70,2 mil. EUR, lesoenvironmentálne opatrenia 4,95 mil.
EUR; platby Natura 2000 na
poľnohospodárskej pôde 0,9 mil. EUR,
na lesnej pôde 4,95 mil. EUR;
investície na zvyšovanie odolnosti
lesov 5 mil. EUR; ekologické
poľnohospodárstvo 90 mil. EUR
„Príroda a kultúra“ je jednou zo
prioritných osí programu, ktorý je
v súčasnosti v medzirezortnom
pripomienkovom konaní - alokácia
3,27 mil. EUR na ochranu, obnovu
a udržateľné využívanie Natura 2000
a 6,37 37 mil. EUR na cyklistické trasy
a chodníky (sumy uvedené bez
spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu)
„Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia“ zaradená medzi prioritné osi
programu, ktorý je v súčasnosti
v medzirezortnom pripomienkovom
konaní – alokácia pre biodiverzitu

2015

2015

2015

34. Zaradiť ochranu biodiverzity
a starostlivosť o chránené územia medzi
investičné priority Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká
republika 2014-2020

MPRV SR
MŽP SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené
v relevantných úlohách akčného plánu

35. Zaradiť ochranu biodiverzity
a starostlivosť o chránené územia medzi
investičné priority Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
2014-2020

MPRV SR
MŽP SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené
v relevantných úlohách akčného plánu

Úrad vlády SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, predpokladané prostriedky sú
uvedené v relevantných úlohách akčného plánu

Úrad vlády SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, predpokladané prostriedky sú
uvedené v relevantných úlohách akčného plánu

MPRV SR

Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
fondov na r. 2014-2020, prostriedky nie sú zatiaľ
špecifikované

36. Zaradiť ochranu biodiverzity
a starostlivosť o chránené územia medzi
investičné priority Operačného programu
Stredná Európa 2014-2020
37. Zaradiť ochranu biodiverzity
a starostlivosť o chránené územia medzi
investičné priority Dunajského nadnárodného
programu 2014-2020
38. Zaradiť budovanie zelenej infraštruktúry
a záujmy biodiverzity v Integrovanom
regionálnom operačnom programe 2014-2020
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a Natura 2000 je 9 mil. EUR + 15 mil.
EUR na cyklistické a turistické
chodníky, rozvoj cestovného ruchu
prírodných rezerváciách + ďalšie na
prístup k informáciám (sumy bez
spolufinancovania)
Ochrana prírodného dedičstva,
biodiverzity a podpory
ekosystémových služieb vrátane Natura
2000... je súčasťou priority programu
„kvalitné životné prostredie“. Program
je v medzirezortnom pripomienkovom
konaní s alokáciou 9,05 mil. EUR pre
biodiverzitu (bez spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu) + ďalšie na ochranu
a rozvoj cestovného ruchu
„Ochrana prírodného a kultúrneho
dedičstva a biodiverzity“ je jednou
z prioritných osí programu, ktorý je
v medzirezortnom pripomienkovom
konaní s alokáciou 7,53 mil. EUR na
biodiverzitu, 4,66 mil. EUR na rozvoj
a propagáciu prírodných oblastí
s turistickým potenciálom (sumy bez
spolufinancovania) + ďalšie na
cyklistické trasy a chodníky
Ochrana prírodného a kultúrneho
dedičstva je jednou zo 7 priorít OP.
Návrh OP je v súčasnosti v štádiu
strategického posudzovania
Ochrana prírodného dedičstva a obnova
biokoridorov navrhnutá medzi priority
programu, ktorý je v štádiu prípravy
Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry v mestách (vrátane
vodozádržných prvkov) patrí medzi
špecifické opatrenia prioritnej osi
„zlepšenie kvality života v regiónoch
s dôrazom na životné prostredie“. V

2015

2015

2015

2015

2015

39. Zohľadniť v primeranej miere ochranu
biodiverzity a budovanie zelenej infraštruktúry
v Operačnom programe Integrovaná
infraštruktúra 2014-2020

CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

návrhu OP schváleného uznesením
vlády SR č. 171/2014 je na túto
prioritnú os určených 88,3 mil. EUR
(103,9 mil. EUR s kofinancovaním)
podrobnejšie členenie finančných
prostriedkov (napr. na zelenú
infraštruktúru) nie je uvedené
Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ
V návrhu OP schváleného uznesením
2015
MDVRR SR
fondov na r. 2014-2020, prostriedky nie sú zatiaľ
vlády SR č. 171/2014 je zohľadnenie
špecifikované
záujmov biodiverzity uvedené rámcovo
(zabezpečenie bezpečnej migrácie zveri
pri cestnej infraštruktúre), finančné
prostriedky nie sú špecifikované
A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné
využívanie
A.2.1 Vypracovať a prijať komunikačnú stratégiu pre oblasť biodiverzity, ktorá bude zahŕňať opatrenia pre zvyšovanie úrovne
výchovy, participácie a osvety v rôznych oblastiach (vrátane rôznych medzinárodných dohovorov, spolupráce s kľúčovými sektormi,
školení pre sudcov a prokurátorov) a zabezpečiť jej realizáciu
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
PREDPOKLAGESTOR +
STRUČNÝ OPIS FORMY
ÚLOHY
DANÝ TERMÍN
ÚLOHY
ÚLOHY
SÚČINNOSŤ
PLNENIA ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
UKONČENIA
ROZPOČTOVO
V SCHVAĽOVACOM
ZABEZPEČENÉ

40. Vypracovať a schváliť informačnú
a komunikačnú stratégiu pre oblasť
biodiverzity
41. Realizovať informačnú a komunikačnú
stratégiu pre oblasť biodiverzity (vrátane
Natura 2000)

42. Zriadiť informačný systém o vzdelávacích
aktivitách na Slovensku zameraných na
ochranu prírody a krajiny
43. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu so

MŽP SR
ŠOP SR
MŽP SR
SAŽP
ŠOP SR
„strešné“
organizácie
vlastníkov/
užívateľov
pozemkov
MŽP SR
SAŽP
MŽP SR

101 034 - ŠR

PROCESE

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

5 000

Vypracovanie dokumentu
a predloženie na schválenie MŽP SR

2015

100 000

Organizovanie osvetových aktivít
a podujatí pre odbornú a laickú
verejnosť na podporu biodiverzity

2020

CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory
48 000 - ŠR

30 000

Zriadenie a vedenie informačného
systému

2020

Výmena výstav, literatúry, bibliografia

2020
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zahraničnými partnermi v oblasti výskumu,
dokumentácie a prezentácie poznatkov,
medzinárodné podujatia zamerané na výmenu
poznatkov o biodiverzite Slovenska a jej
ochrane a o jaskyniarstve.

SMOPaJ
SAŽP
ŠOP SR

44. Rozvíjať „národnú“ spoluprácu
s partnerskými inštitúciami v oblasti výskumu,
dokumentácie, spracovaní projektov, výchove
a prezentácii poznatkov o biodiverzite
Slovenska a jej ochrane
45. Realizovať špecializované prednášky –
v rámci MŽP SR, Zväzu múzeí Slovenska na
propagáciu prírodných hodnôt Slovenska
a medzinárodné výstavy fotografií
Speleofotografia, Ekofotografia s vydávaním
katalógov
46. Realizovať výchovno-vzdelávacie
podujatia pre odbornú, laickú verejnosť,
verejnú správu, pedagógov, koordinátorov
environmentálnej výchovy a vzdelávania so
zameraním na podporu trvalo udržateľného
rozvoja a biodiverzity; školenia pre úradníkov
vydávajúcich rozhodnutia v oblasti stavebnej
správy, lesného hospodárstva a i., ako aj
sudcov a prokurátorov o smerniciach, sústave
Natura 2000, územiach medzinárodného
významu na Slovensku a potrebe
zabezpečenia ich koherencie, pre členov
Slovenskej speleologickej spoločnosti na
ochranu krasovej krajiny a jaskýň
47. Sprístupniť verejnosti trvalú reprezentačnú
expozíciu Chránená príroda Slovenska
v SMOPaJ a využiť aj ostatné prezentačné
priestory SMOPaJ na propagáciu prírodných
hodnôt a ochrany prírody a krajiny Slovenska

MŽP SR
SMOPaJ

94 121,52 - ŠR

CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

MŽP SR
SMOPaJ

38 023 – ŠR

180 000 - ŠR
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

MŽP SR
ÚKE SAV
SAŽP
ŠOP SR
MV SR
MŠVR SR
„strešné“
organizácie
vlastníkov/
užívateľov
pozemkov

50 000 – ŠR

500 000 - ŠF EÚ
500 000 OPKŽP
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

Organizácia výchovno-vzdelávacích
podujatí, realizácia seminárov, výber a
príprava školiteľov, každoročné
školenia pre jednotlivé zainteresované
skupiny za účelom prenosu najnovších
vedeckých poznatkov do praxe,
zameranie na inštitúcie zodpovedné za
dopravu, banské diela, energetiku
a pod. Financovanie aktivít zo štátneho
rozpočtu je v rámci kapitoly MŽP SR

2020

MŽP SR
SMOPaJ
ŠOP SR

2 698 177,66
- OPŽP
235 427 - ŠR

CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

2020

MŽP SR

30 000 - ŠR

90 000 - ŠR

Realizácia expozície Chránená príroda
Slovenska v SMOPaJ, rozšírené texty,
vzdelávacie programy, filmy,
propagácia expozície, jej edukačné
využitie v environmentálnej výchove
a vzdelávaní, využitie ostatných
prezentačných priestorov (polyfunkčná
a výstavná miestnosť)
Realizácia stretnutí a spoločných

48. Implementovať platnú medzirezortnú

600 000 - ŠF EÚ
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory
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speleologickej literatúry pre UIS,
organizovanie konferencií, účasť na
seminároch a konferenciách, výmena
skúseností a poznatkov, publikačné
výstupy z medzinárodných vedeckých
podujatí
Výmena výstav, výmena literatúry,
expedícia povinných výtlačkov,
spolupráca s pamäťovými inštitúciami
pri sprístupňovaní archívnych fondov
a zbierok, organizovanie konferencií
Zabezpečenie špecializovaných
prednášok na základe požiadaviek
mesta, zriaďovateľa, príp. partnerských
organizácií, múzeí, MŽP SR, MK SR,
MV SR

2020

2020

2020

koncepciu environmentálnej výchovy
a vzdelávania a zabezpečiť vzdelávanie jej
koordinátorov na školách a zamestnancov
pracujúcich v tejto oblasti
49. Podporovať existujúce školské programy,
projekty a súťaže na národnej
a medzinárodnej úrovni
50. Realizovať semináre a podujatia
k významným environmentálnym dňom
spojeným s ochranou prírody a s dôrazom na
prezentáciu biodiverzity Slovenska a jej
ochrany; realizovať externé expozície a
efektívne využívať tradične organizované
podujatia (Envirofilm, trienále EKOPLAGÁT,
Európsky/Karpatský deň parkov a i.)
51. Realizovať environmentálnu výchovu
a vzdelávanie pre marginalizované skupiny
obyvateľstva o biodiverzite a jej ochrane

rezortné
organizácie
MŽP SR
SMOPaJ
SAŽP
ŠOP SR
MŽP SR
SMOPaJ
SAŽP
ŠOP SR
„strešné“
organizácie
vlastníkov/
užívateľov
pozemkov

138 907 - ŠR

120 000 - ŠR
400 000 - ŠF EÚ

150 836 - ŠR

42 000 - ŠR
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

MŽP SR
SMOPaJ

13 907 - ŠR

50 000 - ŠF EÚ

52. Vytvoriť a zabezpečiť systém vzdelávania
pre riadenie živočíšnych genetických zdrojov

MPRV SR
MŽP SR
MŠ SR

53. Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov
štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie, odbornej a laickej verejnosti
v oblasti ochrany prírody a krajiny

MŽP SR
SAŽP
„strešné“
organizácie
vlastníkov/
užívateľov
pozemkov
MŽP SR
ŠOP SR

54. Posilniť výchovu k ochrane prírody
v rámci ŠOP SR vytvorením miest
pracovníkov pre environmentálnu výchovu,
ich vyškolenie a vypracovanie koncepcie

aktivít rezortných organizácií na rozvoj
efektívnej medzirezortnej spolupráce,
komunikácie a výmeny informácií);
realizácia školení v trvaní 1-5 dní
Organizácia celoslovenských školských
programov a súťaží, udržiavanie
portálov školských programov

CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

12 000

1 000 000

50 000 - ŠR

60 000- ŠR
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

1 230 000 - ŠR
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory
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2020

Semináre a podujatia počas
významných environmentálnych dní
napr. Svetový deň mokradí (02.02.),
Svetový deň Zeme (22.04.), Svetový
deň biodiverzity (22.05.), Svetový deň
životného prostredia (05.06.), Svetový
deň zvierat (05.10.); externé expozície
– Agrokomplex, Envirofilm, Festival
múzeí, Nostalgia; príprava trienále
Ekoplagát 2014, 2017 a 2020, a i.
Realizácia výstav Fragmenty z prírody
- pre zrakovo postihnuté osoby, Príroda
našimi očami - prezentácia výtvarných
prác mentálne postihnutých detí a i.
Prednášky, konzultácie, vydanie
publikácie (aj pre e-learning),
vypracovanie projektov hodnotenia
a monitoringu populácií hospodárskych
zvierat a návrh opatrení na zlepšenie
stavu ich biodiverzity a i.
Školenia v trvaní 1-5 dní

2020

Budovanie kapacít ŠOP SR, školenia,
vypracovanie dokumentu

2020

2020

2019

2020

environmentálnej výchovy v rámci ochrany
prírody
55. Pripraviť a aktualizovať propagačné
a výchovno-vzdelávacie materiály so
zameraním na ochranu prírodných hodnôt
Slovenska so zvláštnym zreteľom na
biodiverzitu

56. Vydávať edičné tituly zamerané na
prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu
a na propagáciu prírodných hodnôt Slovenska
(Slovenský kras, Naturae Tutela, Sinter,
Chránené územia Slovenska, Ochrana prírody
Slovenska)
57. Zabezpečiť prevádzku, zriaďovať nové
informačné strediská ochrany prírody, najmä
v národných parkoch a územiach
medzinárodného významu, vrátane areálov
sprístupnených jaskýň, dobudovať Školu
ochrany prírody
58. Skvalitniť prevádzku náučných lokalít
sprístupnených jaskýň a rozvíjať envirovýchovné programy zamerané na biodiverzitu
jaskynných ekosystémov
59. Vypracovať a zaviesť do praxe systém
sprievodcovských služieb v národných
parkoch a iných chránených územiach
CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

MŽP SR
SMOPaJ
SAŽP
ŠOP SR
„strešné“
organizácie
vlastníkov/
užívateľov
pozemkov
MŽP SR
SMOPaJ
ŠOP SR

MŽP SR
ŠOP SR

47 134 - ŠR

90 000- ŠR
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

33 547 - ŠR

CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory

1 250 000 – ŠR
4 000 –
Ramsar/CWI
100 000 - OPŽP

6 000 000 – ŠR
21 000 000 - ŠF
EÚ

60 000

Tvorba a aktualizácia propagačných a
vzdelávacích materiálov

2020

Vydávanie edičných titulov

2020

Výstavba a vybavenie nových a
prevádzka 13 existujúcich
informačných stredísk ochrany prírody;
rekonštrukcia a údržba, prevádzka 12
sprístupnených jaskýň

2020

60 000- ŠR
CBP LIFE - bez
špecifikovanej
výšky podpory
5 000 - ŠR

Príprava programov, spolupráca
2020
s externými organizáciami, školenie
personálu, obstaranie pomôcok,
realizácia programov
Vypracovanie systému
2018
MŽP SR
ŠOP SR
sprievodcovských služieb pre ŠOP SR
a jednotlivé organizačné zložky
A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné
využívanie
MŽP SR
ŠOP SR

A.2.2 Spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní a realizácii komunikačnej kampane o sústave Natura 2000, pokiaľ
to bude vhodné
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
PREDPOKLAFINANCOVANIA
ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
GESTOR +
STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
DANÝ TERMÍN
ÚLOHY
ÚLOHY
Ú
LOHY
SÚČINNOSŤ
ÚLOHY
UKONČENIA
ROZPOČTOVO
V SCHVAĽOVACOM
REALIZOVANÉ LEN
ZABEZPEČENÉ

PROCESE
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V PRÍPADE ZÍSKANIA

ZDROJOV

60. Vypracovať a realizovať komunikačnú
kampaň o sústave Natura 2000 a realizovať ju
najmä prostredníctvom projektov z EÚ fondov

61. Pripraviť a každoročne realizovať cenu
Natura 2000 na národnej úrovni

MŽP SR
ŠOP SR
SAŽP
SMOPaJ
„strešné“
organizácie
vlastníkov/
užívateľov
pozemkov

4 400 000 OPKŽP

MŽP SR
ŠOP SR

4 000 000

6 000

Vypracovanie návrhu kampane (do
roku 2015), podľa potreby v spolupráci
s EK; vypracovanie a realizácia
projektov, dobudovanie pracovísk pre
trvalé uchovávanie a odborné
zhodnotenie prírodného a kultúrneho
dedičstva pre EVV (prednášková,
školiaca, výstavná, publikačná
a propagačná činnosť vo vzťahu
k sústave Natura 2000), dokumentačná
činnosť, história ochrany druhov a
území vo vzťahu k sústave Natura
2000, národná databáza jaskýň a i.
EK od roku 2014 realizuje cenu Natura
2000 a odporučila členským štátom
realizovať národnú súťaž

2020

2020

Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
CIEĽ

OPATRENIE

B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry
a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov
B.3.1 Zlepšiť vedomosti o ekosystémoch a nimi poskytovaných službách zmapovaním a posúdením stavu ekosystémov a ich
služieb na území SR
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

62. Zabezpečiť účasť expertov na práci v
pracovných skupinách (IPBES, MAES, ENCA)
kvôli plneniu cieľa 2 EÚ stratégie biodiverzity
do roku 2020
63. Vypracovať metodiku mapovania a
hodnotenia stavu ekosystémov a zabezpečiť jej
implementáciu na modelových územiach

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

MŽP SR
ŠOP SR

9 000- ŠR

MŽP SR
ÚKE SAV
SAŽP

10 000 - OPKŽP
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ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

65 000

Práca v európskych pracovných
skupinách; účasť na rokovaniach (aj s
ohľadom na predsedníctvo SR v EÚ
v r. 2016)
Spracovanie metodiky pre mapovanie
ekosystémov pre priestorovo explicitné
hodnotenie stavu ekosystémov a

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

2015

ŠOP SR
64. Zrealizovať mapovanie ekosystémov
a hodnotenie ich stavu na území Slovenska

65. Vypracovať program monitoringu
ekosystémov a ich stavu

66. Zabezpečiť monitoring ekosystémov a ich
stavu - pilotná fáza

67. Vypracovať katalóg ekosystémových
služieb s dôrazom na tie, ktoré majú význam pre
chránené územia
68. Vypracovať metodiku hodnotenia
ekosystémových služieb a zabezpečiť jej
implementáciu na modelových územiach

MŽP SR
ŠOP SR
ÚKE SAV
SAŽP
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
ÚKE SAV
SAŽP
ŠOP SR

MŽP SR
ÚKE SAV
SAŽP
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
ŠOP SR
MŽP SR
ÚKE SAV
SAŽP
ŠOP SR

2 000 000 - ŠR
4 000 000 OPKŽP

3 000 000

10 000 - OPKŽP

55 000

otestovanie metodiky na modelových
územiach a publikovanie správ o stave
ekosystémov modelových území
Terénne mapovanie a výskum,
spracovanie výsledkov (na základe
metodiky overenej na modelových
územiach)

Vypracovanie programu na dlhodobé
monitorovanie rozšírenia a stavu
ekosystémov, špecifikácia metód,
technického vybavenia a nákladov.
Použité budú skúsenosti s dizajnom
obdobných monitorovacích systémov
v zahraničí. Cieľom je vybudovanie
systému, umožňujúceho identifikáciu
a hodnotenie zmien ekosystémov

750 000

2017

2016

2018
Pilotná fáza monitoringu ekosystémov,
zahrňujúca metódy DPZ i terénne
monitorovanie na viacerých
priestorových úrovniach vrátane
celoplošného monitoringu územia SR

10 000 - OPKŽP

50 000

Spracovanie Katalógu ekosystémových
služieb

2015

10 000 - OPKŽP

190 000

Vypracovanie metodiky hodnotenia
ekosystémových služieb
v podmienkach SR na základe
medzinárodných skúseností, vrátane
priestorovo implicitného hodnotenia
simultánneho poskytovania
ekosystémových služieb v peňažnom
a nepeňažnom vyjadrení, overenie
metodiky hodnotenia ekosystémových

2016
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69. Vykonať hodnotenie ekosystémových
služieb na území Slovenska (mimo modelových
území)
70. Vypracovať národnú správu o stave
ekosystémov, zriadiť internetový portál pre
ekosystémy a realizovať dve výstavy
o ekosystémových službách

CIEĽ

OPATRENIE

MŽP SR
ÚKE SAV
SAŽP
ŠOP SR
MŽP SR
SAŽP
ŠOP SR
ÚKE SAV
SMOPaJ

1 000 000 OPKŽP

500 000

10 000 - OPKŹP

130 000

71. Spracovať metodiku na výpočet hodnoty
ekosystémových služieb

72. Navrhnúť systém platieb za ekosystémové
služby v podmienkach SR
73. Realizovať prípadové štúdie hodnotenia
ekosystémových služieb, prioritne v chránených
územiach

2018

Vypracovanie a publikovanie národnej
2019
správy o stave ekosystémov na základe
hodnotenia a monitorovania
ekosystémov a ich služieb, vybudovať
a sprevádzkovať internetový portál
poskytujúci informácie o ekosystémoch
SR pre odbornú i laickú verejnosť
(napr. databáza degradovaných a jej
permanentná aktualizácia), realizácia 2
výstav o ekosystémových službách
rôznych typov ekosystémov, edukačné
využitie výstav pre propagáciu
prírodných hodnôt SR a ich ochrany
B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry
a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov
B.3.2 Pripraviť systém hodnotenia a ekonomického vyjadrenia hodnoty ekosystémových služieb a tovarov a navrhnúť komplexný
systém platieb za využitie ekosystémových služieb, berúc do úvahy existujúce systémy a mechanizmy
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

služieb na modelových územiach
Aplikácia metodiky hodnotenia
ekosystémových služieb na
celoslovenskej úrovni

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

MŽP SR
rezortné
organizácie
NLC
NPPC
MŽP SR
ŠOP SR
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

10 000 – OPKŽP
10 000 - ŠF EÚ

Metodika hodnotenia ekosystémových
služieb v podmienkach SR na základe
medzinárodných skúseností

2016

10 000 - ŠR

Metodika platieb za ekosystémové
služby
Prípadové štúdie

2016

10 000 – OPKŽP
15 000 - ŠF EÚ
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2020

74. Prehodnotiť spoločenskú hodnotu biotopov
európskeho a národného významu
k ekonomickému vyjadreniu hodnoty
ekosystémových služieb
CIEĽ

OPATRENIE

správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
ŠOP SR

15 000 - OPŽP

Štúdia, jej prerokovanie a zavedenie
v novele zákona č. 543/2002 Z z.
a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.

B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry
a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov
B.3.3 Vykonať hodnotenie prínosov a nákladov správy chránených území v SR za účelom ich efektívneho spravovania a
starostlivosti o prírodné dedičstvo s prihliadnutím na poskytovanie ekosystémových služieb a tovarov
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

75. Spracovať štúdiu hodnotenia prínosov
a nákladov správy chránených území z hľadiska
ekosystémových služieb
76. Rozpracovať systém podpory lokálnych
produktov, certifikácie, predaja
environmentálne vhodných výrobkov z oblasti
chránených území a kultúrneho dedičstva
CIEĽ

OPATRENIE

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

10 000 - OPKŽP

MŽP SR
ŠOP SR

77. Vypracovať strategický rámec obnovy
zdegradovaných ekosystémov (návrh priorít

STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

Štúdia s využitím zahraničných
skúseností a jej šírenie

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2016

9 000 - ŠR
Koncepčné a legislatívne opatrenia,
2017
MŽP SR
ŠOP SR
10 000 - ŠF EÚ
výmena skúseností zo zahraničia
SAŽP
MPRV SR
MK SR
B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry
a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov
B.3.4 Vypracovať strategický rámec pre stanovenie priorít v oblasti obnovy ekosystémov a pripraviť a realizovať program
revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov ako príspevok k znižovaniu vplyvov zmeny klímy
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

2016

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ŠOP SR
SAŽP

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

50 000 - ŠR
100 000 -
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ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

Na základe výsledkov mapovania
ekosystémov (vrátane mestských

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2016

a konkrétnych opatrení, prepojených o.i. na
budovanie zelenej infraštruktúry)
78. Pripraviť a realizovať národný program
revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov

79. Realizovať opatrenia na zvýšenie
ekologickej funkčnosti prírodných a umelo
vytvorených mokraďových krajinných prvkov

80. Zabezpečiť zachovanie vekovo staršej
drevinovej vegetácie a obnovu rozptýlenej
drevinovej vegetácie v intenzívne využívanej
poľnohospodárskej krajine

CIEĽ

OPATRENIE

MŽP SR
ÚKE SAV
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

OPKŽP

a vidieckych oblastí SR) a ich stavu
určiť priority obnovy v rámci SR
Vládny alebo rezortný program
revitalizácie s katalógom opatrení
a stanovenými prioritami (do roku
2015), realizácia opatrení, najmä
v inundačných územiach tokov
a vytváranie mokradí v prírodnej
i urbanizovanej krajine
Vytváranie ekologických plôch v
prírodných prvkoch, v pobrežnej časti
kanálov, pri vodných tokoch,
prirodzených depresiách, zlepšovanie
kvality krajiny a mikroklimatických
podmienok.
Ochrana staršej drevinovej vegetácie a
obnova drevinovej vegetácie na
plochách s odumierajúcou drevinovou
vegetáciou

7 000 000 –
OPKŽP

2 500 000
2020
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
2 000 000
2020
MŽP SR
ŠOP SR
MPRV SR
SPF
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry
a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov
B.3.5 Využiť koncept zelenej infraštruktúry a územný systém ekologickej stability v procese územného plánovania, pri realizácii
pozemkových úprav, prípravy plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a vytvoriť právny a finančný mechanizmus
na podporu starostlivosti o zelenú infraštruktúru a jej budovanie
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

81. Spracovať novú metodiku územného
systému ekologickej stability (ÚSES),
zahrňujúcu tvorbu zelenej infraštruktúry,
spracovať dokumenty ÚSES na regionálnej
a miestnej úrovni (aktualizácia pre 40 okresov)

2020

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

MŽP SR
ŠOP SR
SAŽP

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

3 400 000 OPKŽP
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ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

600 000

Spracovanie ÚSES ako dokumentácie
ochrany prírody a krajiny v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. - základného
dokumentu na celoplošné
prehodnotenie ekologickej stability na

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

a zabezpečiť prepojenie najvýznamnejších
území systémom biokoridorov a chránených
území, vrátane cezhraničných
82. Spracovať model implementácie zelenej
infraštruktúry a jeho overenie (plán realizácie)
na demonštračnom území sídla mestského typu
s definovaním odporúčaní pre aplikáciu tohto
nástroja na podporu zabezpečenia konektivity
prírodných prvkov krajiny v periférnych
oblastiach sídla, vrátane návrhov navádzacích
systémov k migračným objektom pre zver
83. Realizovať grantový mechanizmus pre
podporu budovania zelenej infraštruktúry na
lokálnej úrovni (obce)

MŽP SR
SAŽP
ÚKE SAV

550 000 - ŠF EÚ

MŽP SR
SAŽP

7 000 000 –
OPKŽP

84. Posilniť zelenú infraštruktúru na lokálnej
úrovni mimo obcí najmä na základe projektov
ÚSES a projektových úprav

MŽP SR
SAŽP
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
SAŽP

7 000 000 –
OPKŽP

85. Implementovať Aktualizovanú národnú
stratégiu ochrany biodiverzity do roku 2020 do
environmentálnej regionalizácie SR
86. Vypracovať štúdiu „Konektivita krajiny pre
migráciu druhov a biotopov v sústave CHÚ
(Natura 2000, národná sústava, cezhraničné
CHÚ)“, pripraviť medzinárodný projekt na
zlepšenie ekologickej konektivity v horských
oblastiach povodia Dunaja a zapracovať
výsledky štúdie do územnoplánovacej
dokumentácie (ÚPD)
87. Rozpracovať nástroje ekologickej

MŽP SR
ŠOP SR
SAŽP
STU Ústav
manažmentu
Bratislava
VÚC

regionálnej úrovni plánovania a
regulácie návrhu budovania zelenej
infraštruktúry na nižších úrovniach
spracovania
Model implementácie zelenej
infraštruktúry (spracovanie metodiky
pre návrh) na subregionálnej, resp.
lokálnej úrovni, interdisciplinárny
prístup k hodnoteniu ekosystémov, ich
funkcií a služieb

3 000 000

90 000 ŠR

100 000 - ŠF EÚ

MŽP SR

10 000
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2020

Národný grant na pomoc obciam na
budovanie zelenej infraštruktúry s
cieľom vytvoriť strategicky plánovanú
sieť prírodných a poloprírodných
oblastí, ktoré sú vytvorené a riadené
tak, aby poskytovali široký rozsah
ekosystémových služieb (vytváranie
nových krajinných prvkov)
Budovanie zelenej infraštruktúry
(vytváranie nových krajinných prvkov)
mimo územia obcí

2020

Na základe spracovávaných máp
environmentálnej regionalizácie bude
porovnanie ohrozenia biodiverzity v
jednotlivých regiónoch SR
Vypracovať scenár migračného odporu
krajiny a zmapovanie výsledných
úzkych miest v teréne, v spolupráci so
zahraničnými partnermi príprava
medzinárodného projektu, hľadanie
zdrojov financovania a realizácia
projektu, štúdiu zapracovať do ÚPD
regiónov a obci a do strategických
dokumentov
Identifikácia fragmentácie, medzier

2018

2020

2020

2020

konektivity, uplatniť ich v rámci územného
plánovania (napr. v rozširujúcej sa zástavbe
v okolí miest plánovať priestory pre pohyb
živočíchov) a v prípade potreby novelizovať
príslušné právne predpisy

ŠOP SR
SAŽP
MDVRR SR
ÚKE SAV

88. Pri pozemkových úpravách zabezpečiť, aby
boli zamerané reálne korytá vodných tokov
s dostatočne širokou parcelou vodného toku
zohľadňujúcou dynamiku vodného toku a
ochranu brehových ekosystémov (biotopov)

MŽP SR
MPaRV SR
ŠOP SR

CIEĽ

OPATRENIE

6 000

2020

B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry
a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov
B.3.6 Zabezpečiť pozitívny vplyv Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na biodiverzitu prostredníctvom
opatrení založených na ekosystémoch
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

v ekologickej sieti, spracovanie
návrhov koridorov a chránených území
a ich zahrnutie do dokumentov
územného plánovania; spolupráca
rezortov pri integrácii dokumentácie
ÚSES do plánovacích a strategických
dokumentov na všetkých stupňoch
riadenia
Usmernenie pre spracovateľov
pozemkových úprav, kontrola jeho
realizácie

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

89. Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy
realizáciou adaptačných opatrení vo vodnom
hospodárstve

MŽP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

100 000 000 OPKŽP

90. Navrhnúť a realizovať ďalšie opatrenia na
zachovanie alebo zlepšenie stavu ekosystémov

MŽP SR
ŠOP SR
ÚKE SAV
vlastníci/
správcovia/

5 000 000 OPKŽP

22

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

Adaptačné opatrenia zamerané na
akumuláciu vody vo vhodných
geomorfologických útvaroch s cieľom
zmierňovať následky povodní a sucha,
dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a
uspokojovať požiadavky na vodu,
opatrenia na realizáciu vhodných
vodohospodárskych opatrení vo
vodných tokoch, v lesoch, na
poľnohospodárskej pôde a v
urbanizovanej krajine
Zhodnotenie stavu na základe
mapovania; praktická realizácia
opatrení na zlepšenie stavu
ekosystémov

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

2020

91. Realizovať schválený projekt LIFE
Revitalizácia klímy vo vysušených oblastiach na
východnom Slovensku prostredníctvom vodnejklimatickej obnovy

užívatelia
pozemkov
Ľudia a voda

Realizácia projektu schváleného EK,
finančné prostriedky boli vyčíslené
podľa celkového rozpočtu projektu
prepočítaného na r. 2014-2015

657 732 LIFE

2015

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
CIEĽ

OPATRENIE

C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých
poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov
C.4.1 Realizovať opatrenia s pozitívnym efektom na biodiverzitu, druhy, biotopy a chránené územia s cieľom maximalizovať
príspevok poľnohospodárov k ochrane biodiverzity na národnej úrovni
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

92. Realizovať schému PRV „multifunkčné
okraje polí“ v rámci „agroenvironmentálnoklimatického opatrenia“

93. Vytvoriť personálne a materiálne
predpoklady pre uchovanie genofondu rastlín
pre výživu a poľnohospodárstvo v zmysle
zákona č. 215/2001 Z. z.
94. Vytvoriť personálne a materiálne
predpoklady pre riešenie a koordináciu
Národného programu ochrany genetických
zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
na riešiteľských pracoviskách v SR

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

MPRV SR
MŽP SR
ŠOP SR
SPF
vlastníci/
užívatelia
pozemkov
MPRV SR

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

8 750 000 - PRV

2 500 000

5 000 000

MPRV SR
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STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

Obnova vegetačných lemov a pásov
pri poľných cestách, kanáloch a iných
krajinných prvkoch - súčinnosť ŠOP
SR pri zabezpečovaní podkladov

2020

Prijať účinné opatrenia na
zabezpečenie bezproblémovej
prevádzky Génovej banky SR
a uchovávanie ohrozených kolekcií
genetických zdrojov ex-situ, in vitro
a on farm spôsobom
Zastaviť úbytok diverzity pôvodného
domáceho genofondu na
riešiteľských pracoviskách národného
programu v SR

2020

2020

95. Realizovať opatrenia na zastavenie
genetickej erózie a na podporu používania
tradičných plodín pre výživu
a poľnohospodárstvo
96. Podporiť spoluúčasť na medzinárodných
výskumných projektoch orientovaných na
hodnotenie odolnosti genetických zdrojov
rastlín voči abiotickým a biotickým faktorom
97. Uskutočniť výskum racionalizácie
uchovávania genofondu ohrozených druhov
rastlín modernými progresívnymi metódami

MPRV SR

1 000 000

Riešením výskumných projektov
zabezpečiť zastavenie genetickej
erózie

2020

MPRV SR

1 000 000

2020

MPRV SR

2 500 000

98. Identifikovať stav biodiverzity mapovaním
vybraných území s výskytom autochtónnych
rastlinných druhov využiteľných vo výžive

MPRV SR

1 000 000

99. Vykonať monitoring populácií
hospodárskych zvierat a prevádzkovanie
národnej databázy živočíšnych genetických
zdrojov, analýza stavu ohrozených plemien
hospodárskych zvierat
100. Podporiť pôvodné domáce genetické zdroje
zvierat chovaných na Slovensku
101. Vykonať analýzu a riadenie genetickej
diverzity populácií zvierat genealogickými
a molekulárno-genetickými metódami

MPRV SR

500 000

Riešením výskumných projektov
zabezpečiť výskum odolnosti
významných poľnohospodárskych
druhov voči stresom
Formou výskumu zabezpečiť riešenie
problematiky uchovávania genofondu
rastlín metódami kryoprezervácie a in
vitro
Riešením výskumných projektov
zabezpečiť monitoring diverzity
výskytu tradičných druhov na
Slovensku
Monitorovanie stavu populácií
plemien hospodárskych zvierat a ich
aktualizácia v národnej databáze
živočíšnych genetických zdrojov
Podpora chovu ohrozených plemien
hospodárskych zvierat
Vypracovanie metodiky
monitorovania druhov a plemien
hospodárskych zvierat, analýzy
vzoriek, identifikácia populácií,
návrh opatrení pre zlepšenie
diverzity plemien genetickými
metódami
Dobudovanie priestorov pre národnú
génovú banku ŽGZ, chov zvierat
ohrozených plemien mimo
pôvodných podmienok a dlhodobé
udržiavanie zmrazených vzoriek ŽGZ
Spracovanie projektu, výstavba, chov
ohrozených pôvodných druhov rýb

2020

102. Dobudovať a rekonštruovať priestory pre
ex-situ uchovávanie živočíšnych genetických
zdrojov (ŽGZ), podporovať ex-situ uchovávanie
ŽGZ formou živých zvierat a tiež zmrazených
vzoriek ŽGZ
103. Vybudovať nové rybochovné zariadenie na
podporu chovu pôvodných druhov rýb na
Slovensku

MPRV SR

3 600 000 - PRV
130 000

MPRV SR
MŽP SR
MŠVVŠ SR

MPRV SR

525 000 - ŠR

MŽP SR
ŠOP SR
SRZ

3 000 000
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2020

2020

2019

2020

2018

2020

CIEĽ

OPATRENIE

C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých
poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov
C.4.2 Podporiť oblasti s tradičným mozaikovitým spôsobom obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny, najmä v historicky
diferencovaných krajinných typoch Slovenska
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

104. Realizovať opatrenie PRV „ekologické
poľnohospodárstvo“

MPRV SR

105. Zmapovať historické krajinné štruktúry
(HKŠ)

ÚKE SAV

830 000

106. Zlepšiť zmenu štruktúry využívania
poľnohospodárskej krajiny podľa kritérií
zvyšovania biodiverzity a zachovaním
drevinovej vegetácie, jej obnovu, ako aj ďalších
líniových foriem vegetácie

ŠOP SR
MŽP SR
MPRV SR
SPF
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

3 000 000

90 000 000 PRV
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STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA
ÚLOHY
Podpora subjektov v systéme
ekologického poľnohospodárstva,
ktoré priaznivo prispieva aj k ochrane
biodiverzity
Zmapovanie, zdokumentovanie
a zhodnotenie HKŠ na celoslovenskej
úrovni v nadväznosti na prvú fázu,
ktorá prebehla v r. 2009-2011,
zhodnotenie významnosti území vo
vzťahu k Európskej stratégii
biodiverzity 2020 a Európskemu
dohovoru o krajine
Vytváranie mozaikovitej štruktúry
poľnohospodárskej krajiny
v ohraničenom prírodnogeografickom celku a v rámci
hospodársko-ekonomickej jednotky
farmy, vypracovať postup
obhospodarovania remízok, alejí,
brehovej a sprievodnej vegetácie v
poľnohospodárskej krajine
zohľadňujúc jej environmentálne
funkcie ako aj funkciu ekonomického
využitia

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

2017

2020

CIEĽ

OPATRENIE

C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých
poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov
C.4.3 Identifikovať druhy a biotopy závislé od spôsobu hospodárenia a pripraviť a realizovať konkrétne opatrenia s podporou
na to určených európskych fondov na zlepšenie stavu ich ochrany
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

107. Realizovať schému PRV „ochrana
biotopov trvalých trávnych porastov“, „ochrana
sysľa pasienkového“ a „ochrana dropa
fúzatého“ v rámci „agroenvironmentálnoklimatického opatrenia“
108. Identifikovať ekosystémové služby
živočíšnych genetických zdrojov

MPRV SR
MŽP SR
ŠOP SR

MPRV SR
ŠOP SR

10 000

109. Vypracovať zásady a návrhy manažmentu
pre vybrané typy biotopov (napr. travinný
biotop Tr1 (6210), Lk4 (6410), rašeliniskový
biotop Ra3 (7140), Ra6 (7230), Ra1 (7110)

ŠOP SR
MŽP SR

60 000

CIEĽ

OPATRENIE

61 349 100 PRV

110. Realizovať výkup, nájom alebo zámenu

Podpora špecifických podmienok
obhospodarovania trvalých
trávnatých porastov a biotopov sysľa
pasienkového a dropa fúzatého;
súčinnosť ŠOP SR
Výskum pre identifikáciu
ekosystémových služieb
poskytovaných chovateľmi
hospodárskych zvierat
Vypracovanie a praktická realizácia
opatrení na zachovanie biotopu

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

2019

2020

C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú
závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v
oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným
scenárom EÚ (2010)
C.5.1 Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov,
pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby
využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

MŽP SR

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

nešpecifikované,
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ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

Výkup/nájom/zámena lesných

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

pozemkov v lokalitách Svetového prírodného
dedičstva Karpatské bukové pralesy na lesnej
pôde alebo finančné náhrady za obmedzenie
bežného obhospodarovania v zmysle platnej
legislatívy
111. Dokončiť mapovanie pralesov a prírodných
lesov

112. Vypracovať a schváliť projekty ochrany
pre všetky identifikované zvyšky pralesov
a prírodných lesov, ktoré sú mimo
maloplošných chránených území (na základe
výsledkov mapovania) a určiť výšky náhrad za
obmedzenie bežného obhospodarovania vo
vybraných najcennejších (v rámci SR) pralesoch
a prírodných lesoch
113. Vybrať časti veľkoplošných chránených
území, v ktorých budú realizované platby za
prírode blízke obhospodarovanie so zámerom
zvýšenia stupňa prirodzenosti biotopov a návrh
finančných mechanizmov
114. Navrhnúť odporúčané spôsoby
obhospodarovania prírodných lesov a pravidlá
pre starostlivosť o les v územiach Natura 2000 a
na základe 25 ročných výsledkov využívania
hospodárenia v lesoch podľa systému „Pro
Silva“ vyhodnotiť prínos pre udržanie
a zvyšovanie biodiverzity lesných ekosystémov

ŠOP SR
MPRV SR
MV SR
vlastníci/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
ŠOP SR
NLC
MVO
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
ŠOP SR
MPRV SR
MŠVVŠ SR
MV SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
ŠOP SR
MŽP SR
NLC
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MPRV SR
MŽP SR
NLC
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

súčasťou úlohy č.
4 opatrenia A.1.2

52 000 - ŠFM

10 000 - ŠR

pozemkov v neštátnom vlastníctve ;
alebo finančná náhrada

60 000

Vyhľadanie „kandidátov“ pomocou
databáz NLC a leteckých snímok,
preverenie v teréne; prerokovanie
s dotknutými subjektmi

2017

230 000

Vypracovanie dokumentácie ochrany
prírody po dohode
s vlastníkmi/užívateľmi pozemkov,
na určenie výšky náhrad vytvorenie
koordinačnej skupiny,
determinovanie vhodných území,
vytvorenie odborných pracovných
skupín, vlastná
realizácia, spracovanie výsledkov
Definovanie území, vyčíslenie
všetkých typov ekonomickej ujmy
a návrh rôznych variantov jej
kompenzácie

2020

Na základe literatúry, zahraničných
skúseností a skúseností z praxe
navrhnúť spôsoby využívania lesov,
ktoré neohrozia ich prirodzenosť, ako
aj spôsoby rekonštrukcie
odprírodnených lesov v chránených
územiach, návrhy prerokovať so
všetkými zainteresovanými
a navrhnúť opatrenia pre ďalšie
využívanie systému „Pro Silva“

2017

75 000

20 000
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2019

CIEĽ

OPATRENIE

C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú
závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v
oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným
scenárom EÚ (2010)
C.5.2 Integrovať opatrenia týkajúce sa biodiverzity do programov starostlivosti o les aj v súvislosti s integráciou programov
starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

115. Realizovať podopatrenie PRV „platby za
lesnícko-environmentálne záväzky“

116. Zabezpečiť mechanizmus integrovaných
programov starostlivosti o les a programov
starostlivosti o chránené územia
117. Zlepšiť stav biotopov pre druhy živočíchov
(ponechávanie mŕtveho dreva, výstavky,
dutinové stromy, vytváranie vhodnej štruktúry
porastov pre kurovité vtáky, podpora cenných
drevín - tis, jedľa, limba, cenné listnáče)
v chránených územiach a mimo nich
118. Meniť v rámci programov starostlivosti
o les kategórie lesa v národných parkoch
v súlade s platnou legislatívou v ochrane prírody
a krajiny

CIEĽ

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

MPRV SR
MŽP SR
vlastníci/
správcovia
pozemkov

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

4 950 000 - PRV

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

Realizácia lesníckych postupov pre
zlepšenie biodiverzity lesov,
zachovanie lesných ekosystémov
s vysokou prírodnou hodnotou
a ochrana vybraných ohrozených
druhov vtákov
Metodické, legislatívne a praktické
opatrenia

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

6 000 000
2020
MŽP SR
ŠOP SR
NLC
MPRV SR
200 000
Opatrenia v predpisoch
2020
MPRV SR
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
60 000
Zabezpečiť a realizovať
2020
ŠOP SR
MŽP SR
prekategorizovanie lesov v zmysle
MPRV SR
legislatívy vo vlastnom území
NLC
národných parkov a zabezpečiť tak
vlastníci/
trvalo udržateľné lesné hospodárstvo
správcovia/
užívatelia
pozemkov
C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú
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závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v
oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným
scenárom EÚ (2010)
OPATRENIE

C.5.3 Zabezpečiť implementáciu Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve Karpatského dohovoru
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

119. Vykonať analýzu Strategického akčného
plánu na implementáciu Protokolu o trvalo
udržateľnom obhospodarovaní lesov, navrhnúť
opatrenia a ich financovanie
120. Implementovať opatrenia naplnenia
Strategického akčného plánu na implementáciu
Protokolu o trvalo udržateľnom
obhospodarovaní lesov
CIEĽ

OPATRENIE

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

121. Realizovať mapovanie a monitoring
hydrických ekosystémov, brehových porastov
a vyhodnotiť lokality s cieľom zabezpečenia
riečnych ekosystémov (najmä biotopov
európskeho a národného významu)
a koordinovať s cieľmi rámcovej smernice
o vodách

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

5 000
Analýza opatrení zo schváleného
2015
MPRV SR
MŽP SR
dokumentu Karpatského dohovoru
NLC
ŠOP SR
120 000
Implementácia opatrení zo
2020
MPRV SR
MŽP SR
schváleného dokumentu Karpatského
NLC
dohovoru
ŠOP SR
C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý
environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné
zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy
C.6.1 Zabezpečiť plnú koordináciu s realizáciou opatrení v rámci implementácie rámcovej smernice o vodách s cieľom vytvoriť
podmienky pre rozvoj vodných biotopov a druhov a revitalizáciu riečnych ekosystémov
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ŠOP SR
MŽP SR

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA

PREDPOKLA
DANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

ZDROJOV

70 000
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STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

Mapovanie, monitoring
a vyhodnotenie na spoločné plnenie
EU smerníc (rámcová smernica
o vode smernica o biotopoch,
smernica o ochrane vtáctva)

2020

122. Spracovať metodiku pre rybovody

MŽP SR
VÚVH
ŠOP SR
SRZ

123. Zabezpečiť kontinuitu vodných tokov
a odstraňovať bariéry vo vodných tokoch
s cieľom podpory biodiverzity podľa prílohy
8.4. Vodného plánu Slovenska

MŽP SR
ŠOP SR
SVP

124. Obnoviť vodný režim v lužných lesoch
chránených území

CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

10 000

1 000 000 – ŠR

2018

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity
riek a biotopov, spriechodnenie
rybovodov a biokoridorov,
sledovanie ich funkčnosti,
prebudovanie existujúcich prekážok
na vodnom toku na sklzy a rampy
alebo odstránenie prekážok.
Opatrenia budú vychádzať
z Vodného plánu Slovenska
Hydrologické štúdie a realizácia
obnovy vodného režimu v lužných
lesoch chránených území národnej
a medzinárodnej sústavy

2020

600 000- ŠR
2020
MPRV SR
MO SR
5 300 000 - ŠF
MŽP SR
EÚ
SVP
ŠOP SR
C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý
environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné
zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy
C.6.2 Zabezpečiť podmienky na podporu preventívnych opatrení na obmedzenie konfliktov medzi záujmami rybného
hospodárstva a činnosťou predátorov rýb
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
PREDPOKLAZNÁMY
GESTOR +
STRUČNÝ OPIS FORMY
DANÝ
ÚLOHY
SÚČINNOSŤ
PLNENIA
ÚLOHY
TERMÍN
ÚLOHY
ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
UKONČENIA
ROZPOČTOVO
V SCHVAĽOVACOM
ZABEZPEČENÉ

125. Zabezpečiť rybochovné zariadenia pred
rybožravými predátormi vhodným a šetrným
spôsobom v záujme vybilancovania ochrany
rybožravých predátorov a hospodárskeho chovu
rýb

7 000 000 OPKŽP

Spracovanie metodiky na budovanie
a prevádzku rybovodov,
spriechodňovanie migračných bariér.
Úloha v rámci komisie pre využitie
hydroenergetického potenciálu SR,
ktorá môže slúžiť ako podklad pre
slovenskú technickú normu

MPRV SR

PROCESE

Náklady na
zabezpečenie
úlohy budú
vyčíslené po
schválení OP
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V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

Produkčné investície do akvakultúry
podporou obstarania zariadení, ako sú
stacionárne alebo pohyblivé plašiče,
siete, elektrické ohradníky,
monitorovacie systémy a pod. alebo

2020

Rybné
hospodárstvo SR
2014-2020

vybudovania bariér pre ochranu
chovov pred rybožravými predátormi

126. Spracovať návrhy riešenia znižovania
predačného tlaku rybožravých predátorov

MŽP SR
ŠOP SR

20 000

127. Podporiť zarybňovanie častí tokov
s najvýraznejšími konfliktami s rybožravými
predátormi

MŽP SR
SRZ

720 000

Metodika riešenia predácie
(kormorán veľký, vydra riečna,
volavka popolavá a i.)
Identifikácia úsekov tokov a ich
zarybňovanie vo výške 120 000
EUR/ročne z prostriedkov SRZ
a iných zdrojov

2015

2020

Oblasť D Boj proti rozširovaniu inváznych druhov
CIEĽ

OPATRENIE

D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020
D.7.1 Schváliť stratégiu pre invázne druhy na Slovensku a realizovať jej opatrenia na prevenciu, kontrolu a odstraňovanie
inváznych druhov
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

128. Aktualizovať a schváliť národnú stratégiu
pre invázne druhy a následne pripraviť akčný
plán na realizáciu opatrení

129. Identifikovať invázne druhy na Slovensku,
zabezpečiť ich inventarizáciu, revíziu,
prioritizáciu, výskum a mapovanie

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

MŽP SR
ŠOP SR
MDVRR SR
MPRV SR
MV SR
MŠVVŠ SR
MZ SR
MPSVR SR
MO SR
MŽP SR
ŠOP SR
SAV
NLC
ÚKSUP

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
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PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

10 000 - ŠR

100 000 - ŠR
500 000 - OPKŽP

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

2 000 000

Aktualizácia národnej stratégie pre
invázne druhy vypracovanej v roku
2012 a jej konečné schválenie,
následne do 1 roku príprava akčného
plánu na realizáciu opatrení.
Prostriedky plánované v rámci
rezortu MŽP SR.

2016

Revízia zoznamov nepôvodných
druhov na Slovensku a identifikácia
inváznych druhov, doplnenie
zoznamov, celoplošné mapovanie
výskytu inváznych druhov, vedenie

2020

národnej databázy, prepojenie
národnej databázy s európskymi,
hodnotenie rizík inváznych druhov a
ich prioritizácia pre manažmentové
opatrenia vrátane hodnotenia ciest
a spôsobov ich šírenia; štúdium
biológie a ekológie inváznych
druhov. Prostriedky plánované
v rámci rezortu MŽP SR.
100 000 - OPKŽP
Školenia (aj formou terénnych prác)
2020
MŽP SR
MDVRR SR
pre správcov, na ktorých by boli
MPRV SR
poskytnuté informácie v zmysle
MV SR
platnej legislatívy SR, výstupom
MŠVVŠ SR
budú komplexné a objektívne
MZ SR
monitorovacie správy o výskyte
MPSVR SR
inváznych druhov rastlín, zároveň
MO SR
bude zabezpečené správne
MK SR,
odstraňovanie inváznych druhov
rastlín a tým ochrana prirodzeného
druhového zloženia ekosystémov,
realizácia národnej informačnej
kampane, edičná činnosť, vytvorenie
webovej stránky, prednášková
činnosť, putovné výstavy, odborné
konferencie min. raz za 2 roky
60 000 - ŠF EÚ
Akčné plány pre vybrané invázne
2020
MŽP SR
MPRV SR
druhy v cezhraničných regiónoch,
MV SR
realizácia akčných plánov pre
MŠVVŠ SR
cezhraničné regióny, monitoring
MDVRR SR
výskytu inváznych druhov
MPSVR SR
v cezhraničných regiónoch,
spolupráca v širších regiónoch
Európy (napr. biogeografické regióny
Európy)
D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020
univerzity
múzeá
zoologické
a botanické
záhrady
SRZ
SPZ
SZZ

130. Zabezpečiť informovanosť správcov
dopravnej infraštruktúry, správcov vodných
tokov a i.), obcí a ďalších subjektov o význame
ochrany prirodzeného druhového zloženia
ekosystémov a zvýšenie povedomia, získavať
podporu a angažovanosť širokej verejnosti pre
prevenciu, kontrolu a odstraňovanie inváznych
druhov

131. Podporiť regionálnu spoluprácu najmä
v cezhraničných regiónoch

CIEĽ

OPATRENIE

D.7.2 Zabezpečiť financovanie likvidácie inváznych druhov a určiť prioritizáciu a spôsob podpory
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OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
NAVRHOVANÉ ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

132. Vytvoriť systém a spôsob podpory
mapovania, odstraňovania inváznych druhov
rastlín a živočíchov (vrátane ichtyofauny) v SR,
ako aj obnovy poškodených biotopov

MŽP SR
MPRV SR
MV SR
MŠVVŠ SR
MZ SR
MDVRR SR
MPSVR SR

133. Podporiť prioritné odstraňovanie
(eradikácia, kontrola, potláčanie) inváznych
druhov a obnovu poškodených biotopov
v chránených územiach (a ich ochranných
pásmach)

MŽP SR
MPRV SR
MV SR
MDVRR SR
MPSVR SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
MPRV SR
MV SR
MDVRR SR
MPSVR SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR

134. Podporiť odstraňovanie inváznych druhov
prioritných pre manažmentové opatrenia
(eradikácia, kontrola, potláčanie) mimo
chránených území (v území s 1. stupňom
ochrany)

135. Zabezpečiť manažment ciest a spôsobov

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

30 000

2 000 000 OPKŽP

2 500 000 OPKŽP

500 000 - OPKŽP
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STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

500 000

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

Posilnenie existujúcich mechanizmov
mapovania a odstraňovania
inváznych druhov v jednotlivých
rezortoch, zavedenie mechanizmov
odstraňovania inváznych druhov
chýbajúcich v niektorých rezortoch,
zavedenie dohľadu nad
vynakladanými prostriedkami štátnou
správou. Spracovanie metodiky
odstraňovania nepôvodných druhov
ichtyofauny Slovenska, podpora
prístupov užívateľov rybárskych
revírov a chovateľov rýb na riešenie
problému
Posilnenie infraštruktúry organizácie
ochrany prírody a v oblasti
personálnej, materiálno-technickej;
podpora zapojenia vlastníkov
a užívateľov pozemkov v chránených
územiach do odstraňovania
inváznych druhov

2015

Podpora zapojenia vlastníkov
a užívateľov pozemkov v území s 1.
stupňom ochrany do manažmentu
inváznych druhov

2020

U inváznych druhov prioritizovaných

2020

2020

šírenia inváznych druhov

CIEĽ

OPATRENIE

MPRV SR
pre manažmentové opatrenia
MV SR
zabezpečiť manažment prioritných
MŠVVŠ SR
ciest a spôsobov ich šírenia
MDVRR SR
MPSVR SR
D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020
D.7.3 Zriadiť komisiu pre introdukované druhy na riešenie podmienok a regulácie dovozu a nakladania s nimi
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY

ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

136. Ustanoviť medzirezortnú komisiu pre
introdukované druhy (ako samostatný poradný
orgán alebo ako súčasť Slovenskej komisie pre
Dohovor o biologickej diverzite) a zabezpečiť
jej činnosť
137. Zvýšiť znalosti o negatívnom vplyve
nepôvodných druhov na biodiverzitu, zdravie,
hospodárstvo a zvýšiť znalosti o úžitkových
vlastnostiach nepôvodných druhov (vrátane
ekonomického vyhodnotenia)
138. Využívať dobrovoľné prístupy k riešeniu
problematiky nepôvodných a inváznych
nepôvodných druhov

CIEĽ

OPATRENIE

MŽP SR
SAV
NLC
ÚKSÚP
SRZ
SPZ
SZZ
MŽP SR
SAV
NLC
ÚKSÚP
šľachtiteľské
stanice

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

1 000 - ŠR

Určenie kontaktných osôb na
dotknutých ministerstvách
a organizáciách, vyhotovenie štatútu
komisie a plánu práce. Prostriedky
plánované v rámci rezortu MŽP SR

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2015

Štúdium v oblastiach vplyvu na
2020
biodiverzitu, zdravie, hospodárstvo;
hodnotenie nákladov na
zmierňovanie negatívnych vplyvov
inváznych druhov, štúdium
v oblastiach liečivého potenciálu,
okrasného záhradníctva, výživy a i.
1 000 000 - ŠF EÚ 50 000
Preklad a poskytnutie existujúcich
2020
MŽP SR
SRZ
materiálov (pripravených v rámci
SPZ
rôznych medzinárodných dohovorov)
ZMOS
podporujúcich dobrovoľné prístupy
SZZ
k riešeniu problematiky a ich
primerané uplatňovanie
v podmienkach SR
D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020
30 000

D.7.4 Zmeniť režim manažmentu nepôvodných inváznych druhov v rámci novelizácie zákona o ochrane prírody

34

OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
NAVRHOVANÉ ÚLOHY

139. Upraviť režim manažmentu inváznych
nepôvodných druhov v zmysle novely zákona č.
543/2002 Z. z. a podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o prevencii a riadení
introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov
a uvedenie zmeneného režimu manažmentu do
praxe

CIEĽ

OPATRENIE

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

D.7.5 Priebežne identifikovať a kontrolovať novo šíriace sa invázne druhy, trasy a spôsoby šírenia, po ktorých sa dostávajú na
územie Slovenska

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY

ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

140. Podporiť štúdium nepôvodných druhov
a ich invázneho potenciálu

141. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu
potenciálnych vstupov inváznych druhov na
územie SR

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

2 000 - ŠR
60 000
Zabezpečenie plnenia novely zákona
2020
MŽP SR
MPRV SR
a nového EÚ nariadenia
MV SR
MŠVVŠ SR
MZ SR
MDVRR SR
MPSVR SR
MO SR
MK SR
D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020

OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
NAVRHOVANÉ ÚLOHY

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

MŽP SR
ŠOP SR
MŠVVŠ SR
SAV
univerzity
MPRV SR
NLC
MŽP SR
MV SR
MPRV SR
MDRR SR
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ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

100 000

Štúdium nepôvodných druhov a ich
invázneho potenciálu, vrátane
spôsobov a ciest šírenia

2020

100 000

Zapojenie štruktúr colnej správy,
školenie jej pracovníkov
v rozpoznaní inváznych druhov a ich
častí, zapojenie vedeckých inštitúcií a
rezortov do identifikácie výskytu

2020

142. Zabezpečiť systém včasného varovania na
národnej úrovni s následnou rýchlou
eradikáciou a zabezpečiť zapojenie SR do
systému na európskej úrovni

143. Zabezpečiť monitoring inváznych
organizmov v lesoch Slovenska a výskum ciest
šírenia biotických inváznych organizmov
v lesných biotopoch

MŽP SR
MPRV SR
MV SR
MŠVVŠ SR
MZ SR
MDVRR SR
MPSVR SR
NLC
MŽP SR
ŠOP SR
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

50 000

2 000 000

nových druhov na území SR, aktívne
využívanie fytosanitárnych kontrol,
aktívne využívanie existujúceho
monitoringu vodných tokov,
zavedenie monitoringu cestných
komunikácií a železníc, aktívne
využívanie ochrany lesa, údržby
infraštruktúry, spolupráca
s cestovnými kanceláriami
Vytvorenie systému monitoringu a
včasného varovania na národnej
úrovni a zapojenie sa do systému na
európskej a karpatskej úrovni so
zabezpečením rýchlej eradikácie
zistených inváznych druhov
Určenie prioritných organizmov ako
modely, zabezpečenie výskumu
hostiteľských organizmov - overenie
známych hostiteľov a prípadne
rozšírenie o ďalších, opis
prirodzených nepriateľov inváznych
organizmov – zistenie možnosti ich
využitia v biologickej ochrane,
výskum vplyvu vybraných metód
ochrany lesa v laboratórnych
a poloprevádzkových podmienkach

2016

2020

Oblasť E. Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie genetických zdrojov
CIEĽ

OPATRENIE

E.8 Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec
a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich
z používania genetických zdrojov
E.8.1 Zabezpečiť zlepšenie nástrojov na ochranu biodiverzity, odstránenie protirečivých politík a ustanovení v zákonoch,
škodlivých stimulov a posilnenie podporných opatrení integrácie a pozitívnej motivácie na ochranu biodiverzity vo všetkých
sektoroch
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OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
NAVRHOVANÉ ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

144. Identifikovať existujúce protirečenia medzi
ochranou biodiverzity a jej využívaním a riešiť
ich

MŽP SR
MDVRR SR
MPRV SR

145. Vytvoriť modelové územia ochrany
prírody, akvakultúry, pestovania lesa a
poľnohospodárskych činností ako príkladu
integrovaného udržateľného využívania
prírodných zdrojov a východiska pre
harmonizáciu politík, zákonov a pozitívnych
stimulov

ŠOP SR
SAV
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov

146. Realizovať výchovno-vzdelávacie a
vedecké programy vo vytvorených modelových
územiach s priestorovým usporiadaním
krajinných prvkov podporujúcim trvaloudržateľné využívanie prírodných zdrojov
zachovávajúcich a zvyšujúcich biodiverzitu

CIEĽ

OPATRENIE
NAVRHOVANÉ ÚLOHY

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

5000 - ŠR

4 500 000

Analýza platnej legislatívy, stratégií
a programov, spoločné rokovania
dotknutých subjektov pre objasnenie
problému a hľadanie riešení.
Prostriedky plánované v rámci
rezortu MŽP SR
Vytvorenie priestorových jednotiek multifunkčných území integrujúcich
niekoľko krajinných prvkov s
potenciálom pre ochranu prírody,
produkciu dreva, pestovanie
poľnohospodárskych plodín, chov
hospodárskych zvierat, chov rýb a
využiteľných pre vzdelávanie
odbornej a laickej verejnosti
Plnenie úlohy formou vzdelávacích
grantov a podporných programov pre
životné prostredie a rozvoj vidieka,
vzdelávanie študentov a verejnosti v
odbornom trvalo-udržateľnom
využívaní prírodných zdrojov

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2017

2020

3 500 000
2020
ŠOP SR
PriF UK BA
SPU NR
TU Zvolen
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
E.8 Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec
a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich
z používania genetických zdrojov
E.8.2 Podporiť prijatie právneho predpisu o regulovaní prístupu ku genetickým zdrojom na európskej úrovni a prijať
a ratifikovať Nagojský protokol
PREDPOKLAGESTOR +
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
STRUČNÝ OPIS FORMY
DANÝ
SÚČINNOSŤ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
PLNENIA ÚLOHY
TERMÍN
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ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

147. Prijať potrebné kroky na implementáciu
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o
opatreniach na zaistenie súladu pre
používateľov Nagojského protokolu o prístupe
ku genetickým zdrojom a spravodlivom a
rovnocennom spoločnom využívaní prínosov
vyplývajúcich z ich používania v Únii
148. Ratifikovať Nagojský protokol o prístupe
ku genetickým zdrojom a spravodlivom a
rovnocennom spoločnom využívaní prínosov
vyplývajúcich z ich používania v rámci EÚ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

UKONČENIA

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

MŽP SR
MPRV SR
ŠOP SR
SIŽP

50 000

Prijať predmetné nariadenie

2015

MŽP SR
MPRV SR

5 000

Po prijatí nariadenia EÚ uložiť
ratifikačnú listinu na sekretariáte
dohovoru o biodiverzite a stať sa tak
zmluvnou stranou Nagojského
protokolu

2015

Oblasť F Zlepšenie environmentálnych a sektorových politík pre opatrenia zamerané na zníženie ekologickej stopy
v zmysle medzinárodnej spolupráce a podpora výchovy, vzdelávania a výskumu v tejto oblasti
CIEĽ

OPATRENIE

F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie
národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu
F.9.1 Zabezpečiť integrovanie ochrany biodiverzity do stratégií, plánovacích a rozhodovacích procesov v rôznych sektoroch
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY

ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

149. Definovať faktory ohrozujúce biodiverzitu,
ako aj základné požiadavky ochrany
biodiverzity na Slovensku a zabezpečiť, aby
boli súčasťou rezortných stratégií, koncepcií a
programov

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

MŽP SR
SAŽP
ŠOP SR
SAV
MDVRR SR
MPRV SR
MH SR
MŠVVŠ SR

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN
V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

30 000
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STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY
Formulovať zásady ochrany
biodiverzity, špecifikovať hlavné
faktory negatívne ohrozujúce
biodiverzitu, na národnej úrovni,
zraniteľné lokality, konkretizovať
ktoré činnosti predstavujú riziká pre
udržanie biodiverzity v danom území,
premietnuť zásady ochrany

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2015

biodiverzity do strategických
a koncepčných materiálov
a do procesu prípravy dopravných
a iných stavieb.
1 500 000
Spracované a schválené učebné
2020
MŽP SR
ŠOP SR
osnovy, certifikát profesionála
v ochrane prírody a organizovanie
školení
F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie
národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu
univerzity

150. Zaviesť systém pravidelných školení
a certifikátov pre zamestnancov inštitúcií
ochrany prírody na zlepšenie ich znalostí
a zručností
CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

F.9.2 Zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi inštitúciami zabezpečujúcimi implementáciu medzinárodných dohovorov, obnovenie
medzirezortnej komisie pre dohovor o biodiverzite a posilnenie kapacít v tejto oblasti
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
PREDPOKLAZNÁMY
GESTOR +
STRUČNÝ OPIS FORMY
DANÝ
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

MŽP SR

30 000

152. Vytvoriť príručku medzinárodných
dohovorov v oblasti stratégie ochrany
biodiverzity

MŽP SR
SAŽP
ŠOP SR

50 000

153. Posilniť odborné kapacity ŠOP SR
v oblasti koordinácie medzinárodných
dohovorov

MŽP SR
ŠOP SR

CIEĽ

OPATRENIE

150 000 - ŠR

TERMÍN
UKONČENIA

Pravidelné rokovania poradných
orgánov a komisií pre medzinárodné
dohovory, aktualizácia
a prehodnocovanie zastúpenia
rôznych sektorov a zainteresovaných
skupín v komisiách, distribúcia
relevantných informácií
Vytvorená príručka medzinárodných
dohovorov v oblasti biodiverzity
bude poskytovať komplexné
informácie o dohovoroch, záväzkoch
a cieľoch SR v rámci nich
Posilnenie štruktúr a kapacít
organizácie

2020

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

151. Zabezpečiť aktívnu činnosť poradných
orgánov pre rôzne medzinárodné dohovory
a obnoviť Slovenskú komisiu Dohovoru o
biologickej diverzite

50 000 - ŠR

PLNENIA ÚLOHY

2017

2020

F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie
národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu
F.9.3 Zabezpečiť kapacity na priebežné a dlhodobé mapovanie a monitoring prvkov biodiverzity
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OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
NAVRHOVANÉ ÚLOHY

154. Zriadiť špeciálny mapovací
a monitorovací tím v rámci Slovenska na
mapovanie druhov a biotopov pod gesciou ŠOP
SR
155. Realizovať projekt integrovanej spolupráce
(odborných organizácií MŽP SR, vedeckých,
vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych
organizácií) pre mapovanie biodiverzity lesných
pralesových spoločenstiev - determinovanie
a porovnanie reprezentatívnych maloplošných
chránených území a území s pralesovým
charakterom
156. Monitorovať zabratie pôdy dopravnou
a inou infraštruktúrou
157. Monitorovať dopravnú, energetickú a inú
infraštruktúru s cieľom určiť úseky, kde
dochádza ku kolíziám so živočíchmi

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

ÚLOHY
ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

ŠOP SR
MŽP SR

4 000 000

Špecializovaný tím odborníkov a
rôznych organizácií na mapovanie
druhov a biotopov a jeho činnosť

2020

MŽP SR
MPRV SR
MŠVVŠ SR
Mimovládne
organizácie
vlastníci/
správcovia/
užívatelia
pozemkov
MŽP SR
SAŽP
MDVRR SR
MPRV SR
MŽP SR

2 800 000

Teoretická príprava úlohy, terénne
výskumy, záverečné vyhodnotenie,
vytvorenie koordinačnej skupiny,
determinovanie najvhodnejšej
metodiky a rozsahu úlohy v kontexte
na medzinárodnú úroveň hodnotenia
biodiverzity, vytvorenie odborných
pracovných skupín, vlastný výskum
a spracovanie výsledkov
Riešenie monitoringu formou
výskumnej úlohy (10 000 EUR/rok,
z toho 4 000 EUR MDVRR SR,
ostatné rezorty po 3 000 EUR)
Získať databázu kritických úsekov a
oblastí, na ktorých dochádza
k usmrcovaniu živočíchov na
pozemných komunikáciách,
energetickej a inej infraštruktúre
alebo k iným nežiaducich vplyvom
na organizmy; databáza budovaná na
základe údajov správcov pozemných
komunikácií, nadzemných vedení,
laickej a odbornej verejnosti,
poľovníckych združení polície a i.
Relevantné sektory využijú údaje pri
navrhovaní opatrení zabezpečujúcich
bezpečné prekonanie rizikových
úsekov. Monitoring (a spracovanie
výsledkov monitoringu) sa plánuje

2020

60 000

1 000 000 - ŠF
EÚ

MDVRR SR
MPRV SR
MH SR
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105 000 80 000

2020

2020

158. Spracovať výsledky monitoringu
infraštruktúry z hľadiska migrácie a rozšírenia
živočíchov a na základe odbornej analýzy
rozhodnúť, ktoré opatrenie, zamerané na
ochranu biodiverzity, je v danom úseku/oblasti
optimálne; realizovať opatrenia v praxi (napr.
označenie problematických úsekov ciest,
zábrany, ekodukty a i.)

159. Zabezpečiť informovanosť dotknutých
orgánov, odborných organizácií a správcov
dopravnej a inej infraštruktúry o význame
ochrany prirodzeného druhového zloženia
ekosystémov

CIEĽ

OPATRENIE

s podporou ŠF EÚ a prostredníctvom
výskumnej úlohy MDVRR SR do r.
2016 s odhadom 35 000 EUR/rok
35 000
Presadzovať zapracovanie
2020
MŽP SR
ŠOP SR
adekvátnych opatrení (a ich
MDVRR SR
financovanie) do prípravných fáz
MPRV SR
stavieb dopravnej a inej
infraštruktúry formou opatrení
brániacich migrácii - oplotenie,
pachové ploty; opatrení
umožňujúcich bezpečnú migráciu
a bezpečnú dopravu - dopravné
značky, ekodukty. Úloha je viazaná
na dostatok údajov a spracovanie
výsledkov monitoringu, získaných
v rámci úlohy č. 157 a i.
5 000
Organizovať školenia, napr. pre
2020
MŽP SR
MDVRR SR
správcov dopravnej infraštruktúry
MPRV SR
organizovaných MDVRR SR
v spolupráci s MŽP SR,
monitorovacie správy o výskyte
inváznych druhov rastlín v rámci
dopravnej a inej infraštruktúry
v zmysle platnej legislatívy SR
F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie
národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu
F.9.4 Zabezpečiť účasť vedy a výskumu na zlepšovaní stavu vedomostí o biodiverzite, jej hodnotách, význame, fungovaní, stave
a trendoch a o následkoch úbytku a poškodenia biodiverzity
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

160. Realizovať inventarizačný výskum flóry a
fauny území európskeho významu sústavy
Natura 2000 a výskum jaskýň SR s cieľom

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

MŽP SR
ŠOP SR
vedecké

ÚLOHY

ÚLOHY

ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

V SCHVAĽOVACOM
PROCESE

2 000 000 - ŠF
EÚ
1 000 000 -
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ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

200 000

Inventarizačný (taxonomický)
výskum flóry a fauny území
európskeho významu v SR,

PREDPOKLADANÝ
TERMÍN
UKONČENIA
2020

zlepšenia stavu vedomostí o prírodných
hodnotách, stave predmetu ochrany
a o biodiverzite skúmaných území a o diverzite
biotopov európskeho významu, vrátane
nesprístupnených jaskynných útvarov

a vzdelávacie
inštitúcie
SMOPaJ

161. Zriadiť a zabezpečiť prevádzku
výskumného pracoviska v rámci rezortu
životného prostredia/v rámci ŠOP SR
162. Vytvoriť školiace strediská vzdelávania
a poradenstva zameraného na ochranu
agrobiodiverzity v záujme ochrany kultúrneho
dedičstva a ohrozených genetických zdrojov
rastlín

MŽP SR
ŠOP SR

2 700 000

MPRV SR

1 000 000

ÚKE SAV
MŽP SR
ŠOP SR
NLC
ÚEL SAV
ŠL TANAP

140 000

163. Dobudovať sieť pre dlhodobý ekologický
výskum (LTER Slovensko) a zabezpečiť jej
pravidelné aktivity

164. Realizovať a aplikovať výskum vplyvu
klimatických zmien na biotu a možností
mitigačných a adaptačných opatrení
CIEĽ

OPATRENIE

NAVRHOVANÉ ÚLOHY

OPKŽP

získavanie údajov o biodiverzite
skúmaných území, o výskyte druhov
rastlín a živočíchov a ich vkladanie
do Komplexného informačného
a monitorovacieho systému a do
národnej databázy jaskýň
Zriadenie výskumného pracoviska pri
ŠOP SR, personálne a materiálne
vybudovanie, prevádzka
Cestou aplikovaného výskumu, alebo
úloh pre MPRV SR, vybudovať vo
vybraných regiónoch SR sieť
vzdelávania a poradenstva zameranú
na ochranu rastlinných druhov
významných pre výživu
a poľnohospodárstvo
Dobudovanie národnej siete pre
dlhodobý ekologický výskum (LTER
Slovensko), doplnenie siete o nové
lokality, vybudovanie informačného
systému pre dáta siete LTER a jeho
prepojenie na informačný systém
rezortu MŽP SR, podpora
koordinačných aktivít národnej siete
a spolupráce v globálnej a európskej
a sieti LTER
Koordinované výskumné úlohy

2020

2020

2020

750 000
2020
MŽP SR
MŠVVaŠ SR
MPRV SR
SAV
F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie
národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu
F.9.5 Zabezpečiť zapojenie súkromného sektora do ochrany a financovania ochrany biodiverzity

GESTOR +
SÚČINNOSŤ

OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ
FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
ÚLOHY

ROZPOČTOVO

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM
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ÚLOHY
REALIZOVANÉ LEN

STRUČNÝ OPIS FORMY
PLNENIA ÚLOHY

PREDPOKLA
DANÝ
TERMÍN
UKONČENIA

ZABEZPEČENÉ

165. Zriadiť pracovnú skupinu pre spoluprácu
súkromného sektoru na ochrane biodiverzity
(ako obdobu iniciatívy „business and
biodiversity“ v rámci EÚ)
166. Spracovať pokyny pre zapájanie
súkromného sektoru do výskumu, ochrany,
manažmentu a monitoringu prvkov biodiverzity
167.Zapojiť súkromný sektor do financovania
monitoringu prírodného prostredia v strediskách
cestovného ruchu v chránených územiach

PROCESE

V PRÍPADE ZÍSKANIA
ZDROJOV

MŽP SR
ŠOP SR

100 000

Vytvorenie platformy pre zlepšenie
spolupráce, podpory podnikateľského
sektoru vrátane zvýhodnených pôžičiek

2016

MŽP SR
MPRV SR
SAŽP
MŽP SR
ŠOP SR

20 000

Vypracovanie usmernenia pre rezortné
inštitúcie

2016

30 000

Stanovenie únosnosti centier
cestovného ruchu a zhodnotenie
dopadu rozvoja cestovného ruchu
a aktivít s tým spojených na okolité
prírodné prostredie

2020
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Tabuľka financovania jednotlivých cieľov:
CIEĽ

A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú
právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

SUMA (EUR)
CIEĽ

ÚLOHY ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM PROCESE

53 475 275

152 011 764

ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE
ZÍSKANIA ZDROJOV

213 080 500

B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom
zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

SUMA (EUR)

CIEĽ

ÚLOHY ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM PROCESE

762 732

137 343 000

ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE
ZÍSKANIA ZDROJOV

12 856 000

C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre
biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav
ochrany druhov a biotopov
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

SUMA (EUR)
CIEĽ

ÚLOHY ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM PROCESE

1052 000

182 084 100

ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE
ZÍSKANIA ZDROJOV

27 020 000

D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na
Slovensku do roku 2020
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

SUMA (EUR)
CIEĽ

ÚLOHY ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM PROCESE

1 000

6 772 000

ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE
ZÍSKANIA ZDROJOV

4920 000

E.8 Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel
účinný právny rámec a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé
a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA

SUMA (EUR)
CIEĽ

ÚLOHY ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM PROCESE

-

5 000

ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE
ZÍSKANIA ZDROJOV

8 055 000

F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre
podporu implementácie národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu
OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA
ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE

ÚLOHY ROZPOČTOVO
ZABEZPEČENÉ

ÚLOHY
V SCHVAĽOVACOM PROCESE

SUMA (EUR)

70 000

4150 000

13 555 000

SUMA
(EUR)

55 536 008

482 365 864

279 486 500
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Skratky a značky:
CBP LIFE – capacity building project
LIFE
CNPA - Karpatská sústava chránených
území
EK - Európska komisia
EÚ - Európska únia
HKŠ - historická krajinná štruktúra
CHÚ - chránené územia
CHVÚ - chránené vtáčie územie
(vymedzené podľa EU smernice o ochrane
vtáctva)
IUCN - Svetová únia ochrany prírody
LPM Ulič – Lesopoľnohospodársky
majetok Ulič, štátny podnik
LTER - Dlhodobý ekologický výskum
LIFE - Finančný nástroj Európskej únie pre
životné prostredie
MDVRR SR - Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky
MO SR - Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky
MPRV SR - Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

MPSVR SR – Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
MŠVVŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
MVO - mimovládne organizácie
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky
Natura 2000- európska sústavy chránených
území (pozostáva z CHVÚ a ÚEV)
NLC - Národné lesnícke centrum
NPPC - Národné poľnohospodárske a
potravinárske centrum
OPJVE - operačný program Juhovýchodná
Európa
OPKŽP - operačný program Kvalita
životného prostredia 2014-2020
OPŽP - operačný program Životné
prostredie 2007-2013 (v akčnom pláne sú
uvedené len hlavné projekty)
OÚ - obvodné úrady
PPA - Poľnohospodárska platobná
agentúra
PriF UK BA - Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského Bratislava
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PRV - Program rozvoja vidieka SR 20142020
Ramsar/CWI - Karpatská iniciatíva pre
mokrade v rámci Ramsarského dohovoru
SAV - Slovenská akadémia vied
SAŽP - Slovenská agentúra životného
prostredia
SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva
SPU NR - Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre
SPF - Slovenský pozemkový fond
SPZ – Slovenský poľovnícky zväz
SRZ - Slovenský rybársky zväz
SVP - Slovenský vodohospodársky podnik,
š. p.
SZZ – Slovenský zväz záhradkárov
ŠF EÚ - Štrukturálne fondy Európskej únie
využité na podporu cezhraničnej
a nadnárodnej spolupráce (t. j. Program
cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovenská republika 2014-2020, Program
cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2014-2020, Program
cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2014-2020,
Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko
- Slovenská republika 2014-2020,
Operačný program Stredná Európa 2014 –

2020, Dunajský nadnárodný program
2014-2020)
ŠFM - Švajčiarsky finančný mechanizmus
ŠL TANAP - Štátne lesy TANAPu
ŠOP SR - Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky
ŠR - štátny rozpočet
TU ZV - Technická univerzita Zvolen
ÚEL SAV - Ústav ekológie lesa
Slovenskej akadémie vied
ÚKE SAV - Ústav krajinnej ekológie
Slovenskej akadémie vied
ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky
ÚPD - územno-plánovacia dokumentácia
ÚSES - územný systém ekologickej
stability
ÚEV – územie európskeho významu
(vymedzené podľa EU smernice
o biotopoch, súčasť sústavy Natura 2000)
VLM SR – Vojenské lesy a majetky, štátny
podnik
VÚC - vyšší územný celok
VÚVH - Výskumný ústav vodného
hospodárstva
ZMOS – združenie miest a obcí Slovenska
ŽGZ – živočíšne genetické zdroje
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