
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024  

k aktualizovanému Programy starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 

(strategické zámery a ciele, opatrenia, gestor,  

odhadované/očakávané výdavky, zdroj financií a miera zabezpečenia, výstupy) 

 

 

 
 

 

 

  



 2 

Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024  

k aktualizovanému Programy starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 

(strategické zámery a ciele, opatrenia, gestor,  

odhadované/očakávané výdavky, zdroj financií a miera zabezpečenia, výstupy) 

 

(Návrh) 

 

 

Vysvetlivky – zodpovedné inštitúcie, zdroj financovania: 
 

CWI – Karpatská iniciatíva pre mokrade 

DTP – Dunajský nadnárodný program (INTERREG Danube Transnational Programme) 

IEP – Inštitút environmentálnej politiky 

MAES-SK – Pracovná skupina pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov na Slovensku a nimi poskytovaných služieb 

MDV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR 

MO SR – Ministerstvo obrany SR 

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MŠVVŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

MV SR – Ministerstvo vnútra SR 

MZVEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR 

OPVŽP – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR 

RSV – Rámcová smernica o vode 

SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia 

SBM – Slovenské banské múzeum 

SZVEP – sekcia zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky/odbor koordinácie environmentálnej politiky, MŽP SR 

SGPZ – sekcia geológie a prírodných zdrojov, MŽP SR 

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav 

SMOPJ – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

SNP – správy národných parkov 

SOPB – sekcia ochrany prírody a biodiverzity, MŽP SR 

SP – Strategický plán 

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika 

SRZ – Slovenský rybársky zväz 

SV – sekcia vôd, MŽP SR 

SVP, š. p. – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

SZKOO – sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia/odbor politiky zmeny klímy, MŽP SR 

ŠOP SR – Štátna ochrana prírody SR 

VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva 

VV, š. p. – Vodohospodárska výstavba, š. p. 

ZOO – Národná zoologická záhrada Bojnice 

ŠR – Štátny rozpočet 

 

 



 

 

Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 

2024 (úlohy) 

Gestor 

(hlavný  

zodpo-

vedný, sú-

činnosť) 

Odhadované/očakávané 

výdavky (v €), 

zdroj financovania opatrení 

a miera zabezpečenia 

Výstup 

(očakávané vý-

sledky) 
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Zdroj finan-

covania 

Zámer 1 – Riešenie príčin úbytku a degradácie mokradí 
1 Integrovanie úžitkov a 

ekosystémových slu-

žieb mokradí do národ-

ných, regionálnych a 

miestnych koncepcií, 

stratégií a plánov kľú-

čových sektorov týka-

júcich sa oblastí vod-

ného hospodárstva, 

energetiky, ťažby suro-

vín, poľnohospodár-

stva, cestovného ruchu, 

výstavby, infraštruk-

túry a pod. na všetkých 

úrovniach 

1.1 Zapracovať ochranu mokradí, ich udržateľné využívanie a revi-

talizáciu (vrátane revitalizácie tokov) do relevantných dokumentov, 

stratégií, plánovacích a rozhodovacích procesov v rôznych sekto-

roch pri ich spracovaní a aktualizácii, najmä v oblasti poľnohospo-

dárstva, lesného hospodárstva, energetiky, ťažobného priemyslu, 

vodného hospodárstva a vodnej dopravy, výstavby a územného roz-

voja, cestovného ruchu, ochrany biodiverzity, zmeny klímy, pro-

jektov pozemkových úprav a i. a vytvárať podmienky pre syner-

gické pôsobenie v záujme ochrany mokradí a integrovaného ma-

nažmentu vodných zdrojov pri implementácii strategických doku-

mentov (prepojenie na RSV). 

MŽP SR 

(SOPB, SV, 

SZKOO, 

SZVEP) 

MPRV SR 

MH SR 

MDV SR 

MO SR 

nešpecifikované 

ŠR, SPP Spoločná poľnohos-

podárska politika 

(SPP) bude jednou z 

politík aj v oblasti 

ochrany a manaž-

mentu mokradí a raše-

linísk. V rámci noriem 

dobrého poľnohospo-

dárskeho a environ-

mentálneho stavu 

pôdy (tzv. GAEC 2 – 

Ochrana mokradí a ra-

šelinísk) sa nastaví po-

žiadavka na nepoško-

dzovanie a neznižova-

nie plochy mokradí 

tak, aby sa zabezpečila 

ochrana ekosystémov 

a pôd bohatých na uh-

lík. (GAEC 2 sa bude 

v SR uplatňovať od 

roku 2025).   

- Ochrana mokradí 

bude aj súčasťou po-

zemkových úprav, 

1.2 Zapracovať princípy ochrany a obnovy mokradí a zabezpečenia 

ekologickej konektivity a zelenej infraštruktúry v rámci územných 

systémov ekologickej stability (ÚSES) a územného plánovania na 

všetkých úrovniach a v projektoch pozemkových úprav; aktívne 

pôsobiť na obce, aby nemenili územné plány doplnkami zasahujú-

cimi do mokraďových lokalít a alúvií tokov a neposkytovali pred-

metné územie na výstavbu. 

MŽP SR 
(SOPB, 

SZVEP, 

SAŽP) 

MDV SR 

MPRV SR 

obce 

nešpecifikované 

ŠR, SPP 

1.3 Zosúladiť právne normy, metodiky a koncepcie na ochranu 

a manažment mokradí na poľnohospodárskej a lesnej pôde, v ban-

ských a ťažobných oblastiach, ochranu a manažment vodnej 

a mokraďovej vegetácie v rybníkoch, vodných nádržiach, brehovej 

vegetácie (vrátane lužných lesov) a prirodzených brehov a korýt to-

kov pri plánovaní a realizácii zásahov pri využívaní pôdy, údržbe 

vodných tokov, protipovodňových opatreniach, údržbe ochranného 

pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a riešiť 

MŽP SR 
(SOPB, SV) 

MPRV SR 

MH SR 
nešpecifikované 

ŠR, SPP 
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ďalšie protirečenia ovplyvňujúce zachovanie mokradí v krajine 

a biodiverzitu (prepojenie na RSV). 

ktoré budú financo-

vané z oboch rezor-

tov- MPRV SR 

a/alebo MŽP SR. 

- Hodnoty mokradí za-

hrnuté do politík vod-

ného sektora na národ-

nej úrovni a na úrovni 

povodí, ako aj do poli-

tík ostatných relevant-

ných sektorov na ná-

rodnej úrovni 

- Ovplyvnené sekto-

rové politiky a zohľad-

ňujú ochranu a racio-

nálne využívanie 

mokradí  

- Udržanie charakteru 

ekosystémov mokradí 

(zadefinovanie cieľo-

vého stavu v CHÚ, 

stanovenie prioritných 

CHÚ) 

- Plány manažmentu  

mokradí sú plne koor-

dinované s Integrova-

ným manažmentom 

vodných zdrojov a 

inými plánmi na 

úrovni povodia 

1.4 Prijať potrebné doplnenie a úpravy ustanovení zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre zabezpečenie 

ochrany všetkých typov mokradí (rozšírenie definície mokrade, 

uvedenej v § 2 ods. 2 písm. g) zákona podľa kritérií Ramsarského 

dohovoru, ako aj súvisiacich rezolúcií a príručiek, adekvátne zvý-

šenie hornej hranice pokút v zákone v súvislosti s ochranou mok-

radí, jednoznačná interpretácia ustanovenia § 6 ods. 5 zákona, za-

bezpečenie, uplatňovanie ustanovenie § 6 ods. 6 aj v prípade po-

vodňových zabezpečovacích prác) podľa kritérií rámcovej smernice 

o vode a zapracovať environmentálne ciele rámcovej smernice o 

vode do starostlivosti o mokrade. 

MŽP SR 
(SOPB, SV) 

SIŽP 

nešpecifikované 

ŠR 

1.5 Zabezpečovať aktívnu účasť a činnosť v Slovenskom ramsar-

skom výbore so zapojením príslušných rezortov, odborných a ve-

deckých inštitúcií a mimovládnych organizácií. 

 

MŽP SR 

(SOPB, SV,  

SVP, š. p., 

ŠOP SR, 

SNP, VÚVH) 

MPRV SR 

MDV SR 

MO SR 

MZVEZ SR nešpecifikované 

ŠR 

2 Zabezpečenie udržateľ-

ného využívania vôd 

pri rešpektovaní po-

trieb ekosystémov a 

povodí 

2.1 Zabezpečiť a podporovať spoluprácu a koordináciu medzi sek-

tormi a inštitúciami pri realizácii princípov a navrhovaných opat-

rení Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 s presadzovaním 

potrieb ekosystémov a povodí v oblasti legislatívnych zmien, pro-

gramov a plánov rozvoja pre špecifické oblasti, pri spracovaní me-

todík, postupov a vzorových riešení, štúdií a overovacích analýz, 

zbere dát, monitoringu, vedeckých a výskumných aktivitách, pri 

vydávaní rozhodnutí o odbere vody atď., ako aj pri lepšej  integrácii 

ochrany, manažmentu a obnovy mokradí pri implementácii Vod-

ného plánu Slovenska, Plánov manažmentu povodňových rizík, 

Adaptačných opatrení na zmenu klímy, riešení sucha a nedostatku 

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

VÚVH, 

SHMÚ, 

ŠGÚDŠ, SVP, 

š. p., ŠOP SR, 

SNP, SAŽP)  

MPRV SR, 

MDV SR 

SAV 

STU 

nešpecifikované 

 ŠR, 

 OP KŽP, SPP 

- Zníženie rozsahu 

degradácie a úbytku 

mokradí 

- Dynamika vody v 

mokradiach sa udržuje 

na úrovni, ktorá za-

chováva ich ekolo-

gický charakter 
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vody a pod., s dôrazom na obnovu pozdĺžnej a laterálnej konekti-

vity vodných tokov, ochranu a obnovu mokradí vrátane  zastava-

ných území obce, s osobitným dôrazom na obnovu/zlepšenie vod-

ného režimu v chránených územiach a zabezpečenie dostatočného 

množstva a kvality vody pre vodné a mokraďové ekosystémy. 

SRZ - Stanovenie požiada-

viek pre udržanie eko-

logického charakteru 

mokradí 

- Príjmy z ekosysté-

mových služieb mok-

radí (viazanie uhlíka, 

čistenie vody, ryby) 

reinvestované do udr-

žiavania ich ekologic-

kého charakteru 

3 Zabezpečenie využíva-

nia metodických 

usmernení a najlepšej 

praxe pre múdre/ udr-

žateľné využívanie vôd 

a mokradí verejným a 

súkromným sektorom 

3.1 Zabezpečiť preklad, spracovanie a distribúciu relevantných prí-

ručiek a metodických pokynov Ramsarského dohovoru a iných do-

hovorov (o vode a mokradiach, o prerozdelení vôd a ich manaž-

mente, o manažmente podzemných vôd, o prínose mokradí k adap-

tácii na zmenu klímy a pod.), sprostredkovanie informácií pre ve-

rejnosť, obce v ramsarských lokalitách, odborné inštitúcie, okresné 

úrady, vlastníkov a užívateľov; rozpracovať akreditáciu pre mokra-

ďové sídla podľa schémy Ramsarského dohovoru „Wetland City 

Accreditation“ v podmienkach Slovenska (prepojenie na RSV). 

MŽP SR 

(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SAŽP, SNP, 

VÚVH, 

SHMÚ, 

SZKOO, 

SZVEP) 

  10 000  ŠR, 

 OP KŽP 

 iné programy 

- Udržanie ekologic-

kého charakteru mok-

radí 

- Efektívnejšia a vý-

konnejšia činnosť 

správcov mokradí pri 

ochrane, využívaní a 

obnove mokradí 

- Zvýšenie integrácie 

funkcií mokradí v in-

vestičných plánoch 

rôznych skupín 

3.2 Vypracovať zásady starostlivosti o mokraďové biotopy a druhy 

a podporovať ich uplatňovanie v spolupráci s vlastníkmi a správ-

cami pozemkov, osobitne v chránených územiach a v ramsarských 

lokalitách, v rámci dokumentov starostlivosti o územia Natura 

2000 „závislé na vode“ atď. 

MŽP SR 
(SOPB, ŠOP 

SR, SNP) 

MPRV SR 

nešpecifikované 

ŠR, SPP  

3.3 Odstrániť alebo reformovať protirečenia a stimuly škodlivé pre 

zachovanie mokraďových ekosystémov a rozvíjať pozitívne sti-

muly. 

MŽP SR 
(SZVEP, 

SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, SVP, š. 

p.) 

MPRV SR 

MH SR 

nešpecifikované 

ŠR, SPP 

3.4 Zabezpečiť osvetu, kontrolné a regulačné mechanizmy a ďalšie 

opatrenia k zákazu používania a nosenia oloveného streliva v mok-

radiach a v ich okolí v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2021/57 

z 25. januára 2021, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Eu-

rópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hod-

notení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide 

o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí, pri-

MŽP SR 

(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP) 

MPRV SR 

SRZ 

nešpecifikované 

ŠR 
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praviť zmeny právnych predpisov a osvetu k obmedzeniu používa-

nia olovených rybárskych záťaží a podporovať zavádzanie iných 

vhodných alternatív. 

4 Identifikovanie a sta-

novenie priorít pri in-

váznych nepôvodných 

druhoch a ciest ich ší-

renia, kontrola alebo 

odstraňovanie inváz-

nych druhov a prí-

prava a realizácia ma-

nažmentových opat-

rení na prevenciu ich 

zavádzania a uchyte-

nia 

4.1 Vykonávať systematické mapovanie a získavanie údajov o in-

váznych druhoch rastlín a živočíchov v mokraďových a na ne nad-

väzujúcich lokalitách, ich výskum a metodické usmernenie pre mo-

nitoring a manažment druhov v mokradiach a na prioritných ces-

tách šírenia inváznych druhov a doriešiť zodpovednosť jednotli-

vých subjektov. 

MŽP SR 
(ŠOP SR, 

SNP, SVP, š. 

p.) 

MŠVVŠ SR 

SAV 

50 000 20 000  50 000 ŠR, 

20 000 OP KŽP 

- Obnovenie / udržanie 

ekologického charak-

teru mokradí  

4.2 Vypracovať a realizovať manažmentové akčné plány inváznych 

druhov, ktorých výskyt je vo zvýšenej miere viazaný na mokraďové 

a na ne nadväzujúce ekosystémy v intenciách nariadenia Európ-

skeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o 

prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvod-

ných druhov v platnom znení a zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii 

a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných dru-

hov a zmene a doplnení niektorých zákonov zohľadňujúc výstupy 

Komplexnej analýzy prienikových ciest neúmyselnej introdukcie 

a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných druhov na územie 

Slovenska a z územia Slovenska do krajín EÚ a následne informo-

vať relevantné subjekty, obce a širokú verejnosť a určiť ich zodpo-

vednosť. 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, SVP, 

š.p.) 

MPRV SR, 

SAV 

150 

000 

500 000  100 000 ŠR, 

500 000 OP 

KŽP, 

50 000 LIFE, 

SPP  

- Vypracované a im-

plementované akčné 

plány 

Zámer 2: Efektívna ochrana a manažment sústavy ramsarských lokalít 
5 Zachovanie charakteru 

ekosystémov ramsar-

ských lokalít prostred-

níctvom efektívneho 

plánovania a spravova-

nia (manažmentu) 

5.1 Zabezpečiť územnú ochranu ramsarských lokalít (zaradenie do 

kategórie chránených území), ktoré nie sú pokryté súčasnou sústa-

vou chránených území, rozšíriť/zosúladiť hranice ramsarských lo-

kalít s hranicami chránených území pre zabezpečenie ich účinnej 

ochrany podľa potreby a vypracovať programy starostlivosti o 

tieto územia (územia chránené podľa medzinárodných dohovorov). 

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SVP, š. p.) 

MV SR, 

nešpecifikované 

ŠR - Nárast počtu lokalít 

reportovaných ako 

stabilné, a so zlepšujú-

cimi sa podmienkami 

- Dostupné kompletné 

informácie súhrnného 

prínosu ramsarskej sú-

stavy dôležitých loka-

lít pri poskytovaní 

ekosystémových slu-

žieb a benefitov na lo-

kálnej úrovni, na 

úrovni povodia, 

mesta, na krajskej 

5.2 Vypracovať programy starostlivosti/programy záchrany 

pre všetky ramsarské lokality a pre územia Natura 2000 mokraďo-

vého charakteru. 

MŽP SR 

(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SVP, š. p.)  

30 000 100 000  30 000 ŠR  

100 000 OP 

KŽP 

5.3 Schváliť a implementovať programy starostlivosti/programy 

záchrany o najmenej 10 ramsarských lokalít a 20 chránených území 

mokraďového charakteru. 

MŽP SR 

(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SVP, š. p.) 

nešpecifikované 

ŠR, LIFE, OP 

KŽP, iné zdroje 
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5.4 Sledovať efektívnosť starostlivosti o ramsarské lokality formou 

ročného hodnotenia podľa metodiky CPAMETT (Carpathian Pro-

tected Areas Management Effectiveness Tracking Tool). 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP) 

nešpecifikované ŠR  úrovni, národnej, regi-

onálnej a globálnej 

úrovni. 

5.5 Spracovať usmernenie pre orgány štátnej správy v oblasti život-

ného prostredia k ochrane a starostlivosti o vybrané územia medzi-

národného významu. 

MŽP SR 
(SOPB, ŠOP 

SR)  MV SR 

nešpecifikované ŠR 

5.6 Zvýšiť počet vyškolených pracovníkov profesionálnej stráže 

prírody a zvýšiť kontrolnú činnosť v ramsarských lokalitách, najmä 

v exponovaných alebo zvlášť citlivých lokalitách a zaviesť systém 

tzv. „site manažérov“ pre územia medzinárodného významu, ktorí 

budú zabezpečovať komunikáciu medzi príslušnými orgánmi a ne-

štátnymi vlastníkmi (užívateľmi) pozemkov. 

MŽP SR 
(SOPB, ŠOP 

SR, SNP), 

 

  100 

000 

ŠR 

5.7 Aktualizovať ramsarské informačné formuláre a mapy ramsar-

ských lokalít v šesťročných cykloch. 
MŽP SR 

(SOPB, ŠOP 

SR, SNP) 

nešpecifikované 

ŠR  

6 Zvýšenie počtu ramsar-

ských lokalít v sústave, 

s prihliadnutím na ne-

dostatočne zastúpené 

typy mokradí a na cez-

hraničné lokality 

6.1 Rozšíriť Zoznam mokradí medzinárodného významu o nedos-

tatočne zastúpené a reprezentatívne typy mokradí zo SR (napr. sla-

niská, horské plesá, rašeliniská, horské toky, vodopády, vápnité sla-

tiny, lužné lesy, aluviálne biotopy a i.), prioritne v povodí rieky 

Belá a Dunaj. 

MŽP SR 
(SOPB, ŠOP 

SR, SNP) 

nešpecifikované 

ŠR  - Doplnenie sústavy 

ramsarských lokalít 

mokraďami s väčšou 

rozlohou a nedosta-

točne zastúpenými 

typmi mokradí 

- Prevencia, zastave-

nie a zvrátenie úbytku 

a degradácie (udržanie 

ekol. charakteru)  

7 Vykonanie opatrení v 

lokalitách, ktoré sú 

ohrozené stratou ekolo-

gického charakteru 

7.1 Vykonať operatívne a koncepčné opatrenia v ramsarských lo-

kalitách ohrozených stratou ekologického charakteru a biodiver-

zity, zriadiť, vybaviť a využívať manažmentové skupiny (strediská) 

pri ŠOP SR na zabezpečenie starostlivosti o ohrozené mokraďové 

biotopy a biotopy ohrozených druhov.  

MŽP SR 

(SOPB, ŠOP 

SR, SNP, 

VÚVH, SVP, 

š. p., SHMÚ) 

MPRV 

SRSRZ 

50 000 500 000  50 000 ŠR 

500 000 LIFE 

SPP  

- Prevencia, zastave-

nie a zvrátenie úbytku 

a degradácie (udržanie 

ekol. charakteru)  

- Efektívnejšia odozva 

na ohrozenia ekolo-

gického charakteru a 

implementácia opat-

rení pre udržiavanie 

alebo obnovu ekolo-

gického charakteru. 

7.2 Prostredníctvom súhlasov k použitiu nepôvodných drevín a zá-

väzných vyjadrení k programom starostlivosti o lesy presadzovať 

postupnú zmenu nepôvodného drevinového zloženia lesných poras-

tov „mäkkého luhu“ v územiach Natura 2000 a v ďalších chráne-

ných územiach v prospech stanovištne pôvodných drevín. 

 

MŽP SR  

MPRV SR 

 (ŠOP SR, 

SNP) 
nešpecifikované 

ŠR, LIFE 

Zámer 3: Múdre/udržateľné využívanie všetkých mokradí 
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8 Skompletizovanie in-

ventarizácií mokradí, 

sprístupnenie výsled-

kov mapovania a ich 

využitie pre ochranu a 

efektívny manažment 

všetkých mokradí 

8.1 Pokračovať v celoplošnom mapovaní mokradí, mokraďových 

biotopov (napr. biotopy európskeho významu ako 6410 bezkolen-

cové lúky) a mokraďových druhov (napr. málo poznané druhy ako 

Anisus vorticulus, Coenagrion ornatum, mihule, ryby) na Sloven-

sku s dôrazom na zachovalé úseky riečnych ekosystémov s hodno-

tením ich významnosti, informácie sprístupniť na internete. 

MŽP SR 
(ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SVP, š. p.) 

SRZ 

 

45 000   25 000 ŠR,  

20 000 OP KŽP 

 

- Identifikované  dôle-

žité mokrade a 

poznaný ich ekolo-

gický charakter. 

- GIS vrstva mokradí 

pripravená pre účely 

implementácie SPP 

platieb a opatrení.  

 

8.2 Podporiť realizáciu výskumu a monitorovania biotických a abi-

otických zložiek a prvkov v mokradiach, vrátane inváznych nepô-

vodných druhov, s cieľom zlepšenia stavu vedomostí, výskum 

a monitorovanie vhodnosti a efektívnosti realizovaných manaž-

mentových opatrení v mokradiach a zabezpečiť sprístupnenie po-

znatkov a prenos informácií do praxe a rozhodovacích procesov. 

MŠVVŠ SR 
MŽP SR 

(SZVEP, 

SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SAŽP, SNP, 

VÚVH, 

SHMU 

20 000  90 000 20 000 OP KŽP 

90 000 ŠF EÚ 

APVV, VEGA 

Horizon 2020, 

SPP 

8.3 Pokračovať v prepájaní existujúcich databáz z projektov, vý-

skumov a ďalších zdrojov a zabezpečiť ich aktualizáciu s využitím 

štandardných formulárov lokalít Natura 2000 a zabezpečiť ich 

sprístupnenie. 

 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SHMÚ, 

ŠGÚDŠ) 

SRZ 

nešpecifikované 

ŠR  

8.4 Monitorovať mokraďové biotopy a druhy európskeho a národ-

ného významu a invázne nepôvodné druhy, prioritne v chránených 

územiach, územiach Natura 2000 a územiach medzinárodného vý-

znamu a koordinovať monitoring s cieľmi a úlohami smernice 

2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 

ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v 

oblasti vodného hospodárstva v platnom znení (ďalej len „rámcová 

smernica o vode“) a s medzinárodnými monitorovacími progra-

mami; rozšíriť systém monitoringu ŠOP SR aj pre vodné vtáky 

a rozšíriť sieť trvalých monitorovacích lokalít druhov a biotopov 

v mokradiach.  

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SHMU, 

ŠGÚDŠ) 

SRZ 

 

15 000 30 000  15 000 ŠR  

30 000 OP KŽP 

 

8.5 Aktualizovať informácie o mokradiach na webových stránkach 

MŽP SR, ŠOP SR, CWI, MPRV SR a ďalších relevantných inšti-

túcií a poskytovať informácie súvisiace s mokraďami a inváznymi 

nepôvodnými druhmi pre verejnosť najmä obciam v ramsarských 

lokalitách, odborným inštitúciám, okresným úradom, vlastníkom 

a užívateľom pozemkov a pod.; pri zriadení internetového portálu 

pre ekosystémy poskytovať a aktualizovať informácie o mokra-

diach. 

MŽP SR  
(SOPB, ŠOP 

SR, SNP, 

SAŽP, 

VÚVH, 

SHMÚ), CWI 

 

nešpecifikované 

ŠR  
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9 Posilnenie múdreho/ 

udržateľného využíva-

nia mokradí prostred-

níctvom integrovaného 

manažmentu na úrovni 

povodia 

9.1 Doplniť do národnej sústavy chránených území typy biotopov 

a biotopov druhov národného významu (vrátane migrujúcich dru-

hov) na základe vedeckého prehodnotenia sústavy chránených 

území a zoznamov chránených druhov, s vytvorením odolnej siete 

lokalít na migračných trasách vodných vtákov a rýb (napr. jesete-

rovité). 

MŽP SR 
(SOPB, ŠOP 

SR, SNP, 

VÚVH, 

SHMÚ)  

SRZ 

nešpecifikované 

ŠR  - Udržanie ekologic-

kého charakteru mok-

radí 

- Zvýšenie integrácie 

funkcií mokradí do in-

vestičných plánov od-

vetví zameraných na 

čistenie a úpravu vody 

- Zvýšenie investícii 

pre udržiavanie ekolo-

gického charakteru 

mokradí 

- Zlepšená spolupráca 

pri správnej imple-

mentácii SPP v oblasti 

ochrany a manaž-

mentu mokradí a raše-

linísk 

 

9.2 Zlepšovať stav vodných a mokraďových typov biotopov (najmä 

slanísk, vybraných travinno-bylinných biotopov, rašelinísk, slatín, 

pramenísk, vybraných lesných biotopov, hniezdnych stanovíšť 

a stanovíšť pre migrujúce druhy na vodných biotopoch, obnovovať 

a budovať mokrade v krajine – podľa opatrení PAF) a zlepšovať 

starostlivosť o vybrané mokraďové druhy živočíchov (napr. mäk-

kýše, raky, vážky, ryby, obojživelníky, korytnačka močiarna, 

vodné a na vodu viazané vtáky, bobor, vydra...) najmä prostredníc-

tvom zonácie území, programov starostlivosti/programov záchrany 

a realizáciou manažmentových opatrení, predovšetkým v chráne-

ných územiach, územiach Natura 2000 a v územiach medzinárod-

ného významu so zohľadnením širšieho okolia (mikropovodia) 

mokradí.  

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SVP, š. p.) 

MPRV SR 

SAV 

SRZ 

35 000 200 000 200 

000 

25 000 ŠR  

10 000 OP KŽP 

200 000 LIFE, 

Interreg 

SPP 

9.3 Obmedziť využívanie drevoprodukčnej funkcie brehových 

porastov a prirodzených lužných lesov. 

MŽP SR 

MPRV SR 
nešpecifikované 

 

9.4 Vypracovať hydrologické / hydrogeologické štúdie pre 25 loka-

lít rašelinísk a niektoré lokality výskytu druhov pre lepšie poznanie 

ich hydrologických pomerov. 

MŽP SR 
(ŠOP SR, 

SNP) 

  125 

000 

ŠR, OP KŽP, 

LIFE, iné zdroje 

9.5 Vytýčiť zóny pokoja a zvýšiť priamy dozor na ohrozených 

hniezdnych lokalitách v mokradiach, ktoré sú pod veľkým antro-

pickým vplyvom a zabezpečiť ochranu vodných vtákov počas ne-

priaznivých poveternostných situácií obmedzením pohybu v loka-

litách. 

MŽP SR 
(ŠOP SR, 

SNP) nešpecifikované 

ŠR  

9.6 Zlepšiť komunikáciu so všetkými zainteresovanými subjektmi, 

aktualizovať/obnoviť/vytvoriť konzultačné zbory pri správach 

chránených území zodpovedných za ramsarské lokality a zverejniť 

kontakty na web stránke ŠOP SR. 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP) 
nešpecifikované 

ŠR  

9.7 Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu a efektívnu spoluprácu pri 

ochrane a manažmente mokradí a riešení problematiky inváznych 

nepôvodných druhov s relevantnými partnermi v susedných kraji-

nách najmä v cezhraničných mokradiach: RL Latorica, RL Alú-

vium Tisy, Trilaterálna RL Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj, 

RL Mokrade Oravskej kotliny, RL Poiplie, RL Dunajské luhy, RL 

MŽP SR  
(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, SVP 

š.p.) 

 

6 000   ŠR  
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Domica-Baradla, BR Tatry a zahrnúť problematiku do bilaterál-

nych dohôd ŠOP SR s Agentúrou ochrany prírody a krajiny ČR a 

s riaditeľstvami národných parkov v okolitých krajinách. 

9.8 Zapracovať múdre využívanie mokradí, revitalizáciu a vytvára-

nie nových mokradí do nadväzujúcej dokumentácie Vodného plánu 

Slovenska a súvisiacej legislatívy, najmä však nadviazať na 

správnu implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

(SPP) a jej platby a opatrenia pre ochranu a manažment mokradí a 

rašelinísk.  

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SAŽP, 

VÚVH, SVP 

š.p.) 

MPRV SR 

nešpecifikované 

ŠR, SPP  

10 Demonštrovanie a zdo-

kumentovanie služieb a 

úžitkov mokradí  

10.1 Pri vypracovaní metodiky hodnotenia ekosystémových služieb 

a jej implementácii na modelových územiach, v pilotných projek-

toch, prípadových štúdiách zohľadňovať aj benefity poskytované 

ramsarskými lokalitami a ďalšími mokraďami; pripraviť pilotný 

projekt pre demonštrovanie ekosystémových služieb mokradí 

a ramsarských lokalít. 

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, SAŽP) 

SAV, MAES-

SK 

nešpecifikované 

ŠR  - Príjmy z ekosysté-

mových služieb mok-

radí (viazanie uhlíka, 

čistenie vody, ryby) 

re-investované do udr-

žiavania ich ekologic-

kého charakteru 10.2 Spracovať návrh a postup na zohľadňovanie hodnotenia eko-

systémových služieb mokradí, napríklad pre potreby posudzovania 

vplyvov na životné prostredie. 

MŽP SR  
(SOPB, 

OPVŽP) 

nešpecifikované 

ŠR  

10.3 Rozpracovať rezolúciu Ramsarského dohovoru týkajúcu sa 

rýchleho hodnotenia ekosystémových služieb mokradí (COP 13 

18.18 Rapid assessment of wetland ecosystem services), metodiku 

hodnotenia a na výpočet hodnoty ekosystémových služieb mokradí 

a následne navrhnúť systém platieb za ekosystémové služby 

(v podmienkach SR). 

MŽP SR 
(SOPBK, IEP, 

SAŽP, ŠOP 

SR) 

MAES-SK 

nešpecifikované 

ŠR  

11 Prebiehajúca alebo 

ukončená obnova (re-

vitalizácia) v degrado-

vaných mokradiach, 

prioritne v lokalitách, 

ktoré sú významné pre 

ochranu biodiverzity, 

znižovanie rizika prí-

rodných pohrôm, pre 

udržiavanie životnej 

úrovne obyvateľov 

a/alebo pre zmierňova-

nie dopadov zmeny 

klímy a adaptáciu na 

zmenu klímy 

11.1 Pripraviť a realizovať národný program obnovy mokradí 

a riečnych ekosystémov vrátane záplavových území a plánu 

ochrany, manažmentu a obnovy mokradí v poľnohospodárskej kra-

jine s návrhom priorít a konkrétnych opatrení (so zameraním najmä 

na obnovu vodného režimu, laterálnej konektivity a vytvorenie/ 

rozšírenie inundácií v nížinných oblastiach, obnovu rašelinisko-

vých typov biotopov s ohľadom na ich schopnosť viazať uhlík a za-

držiavať vodu), prepojených o. i. na budovanie zelenej/modrej in-

fraštruktúry a realizáciu Vodného plánu Slovenska v ďalšom plá-

novacom cykle. 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SVP, š. p., 

SOPB, SV)  

SRZ 

MPRV SR 

  1 mil. OP KŽP, Nór-

ske granty 

- Obnovenie / udržanie 

ekologického charak-

teru 

- Hodnoty mokradí sú 

integrované do iných 

relevantných sektoro-

vých politík na národ-

nej úrovni 

- Uznanie prínosu 

mokradí pre zníženie 

hrozby prírodných ka-

tastrof, pre adaptáciu 

na klimatickú zmenu a 

zmierňovanie  klima-

tických zmien 

11.2 Vypracovať, schváliť a realizovať národnú stratégiu pre 

ochranu a obnovu populácií migrujúcich rýb, národný akčný plán 

pre jesetery a programy starostlivosti o vybrané sťahovavé vodné 

vtáky (napr. Crex crex, Platalea leucorodia, Limosa limosa) na zá-

klade prijatých medzinárodných stratégií a akčných plánov. 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, VÚVH, 

SVP, š. p., 

SOPB, SV), 

SRZ 

  150 

000 

ŠR, OP KŽP 
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MPRV SR - Obnovené ekosys-

témy v urbanizovanej 

krajine a širšom okolí 

- Zlepšená spolupráca 

pri správnej imple-

mentácii SPP v oblasti 

ochrany a manaž-

mentu mokradí a raše-

linísk 

 

11.3 Realizovať relevantné navrhované adaptačné opatrenia z aktu-

alizovanej Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy a jej Akčného 

plánu, viazané na mokrade (ochranné opatrenia na infiltračných 

územiach a v pramenných oblastiach, riešenie environmentálnych 

záťaží, zvýšenie inundačnej a retenčnej kapacity krajiny, protie-

rózne opatrenia, zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny, 

udržateľné obhospodarovanie trávnych porastov, manažment a re-

vitalizácia mokradí, vrátane rašelinísk, umožnenie prirodzenej dy-

namiky tokov – výkup pozemkov, vytváranie mokradí, vrátane 

v zastavaných územiach, budovanie zelenej infraštruktúry a i.). 

MŽP SR (SV, 

SZKOO, 

SOPB,  

SGPZ, ŠOP 

SR, SNP, 

VÚVH, SVP, 

š. p.) 

MPRV SR 

MDV SR 

  12 

mil. 

 ŠR 

 OP KŽP, Nór-

ske granty, 

SPP 

11.4 Rozvíjať osvetu ohľadom preventívnych prírode blízkych 

opatrení protipovodňovej ochrany a zmierňovania zmeny klímy, re-

alizovať opatrenia na zvýšenie významnosti mokradí v mestskom 

životnom prostredí a prijať opatrenia, aby sa zabránilo ich degradá-

cii a vytvorili sa podmienky na ich obnovu. 

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

SZVEP, ŠOP 

SR, SNP, 

VÚVH, SVP, 

š. p., SAŽP) 

MDV SR 

nešpecifikované 

ŠR, rozpočty 

obcí 

12 Rozširovanie udržateľ-

ného rybného hospo-

dárstva, poľnohospo-

dárstva a ekoturizmu 

s ich prispením 

k ochrane biodiverzity 

a zvyšovaniu kvality 

života obyvateľov 

12.1 Zabezpečiť zlepšovanie podmienok pre prežívanie a priro-

dzené rozmnožovanie pôvodných druhov rýb vo voľných vodách 

(podľa opatrení v PAF a Koncepcie vodnej politiky SR do roku 

2030) a podporovať eradikáciu nepôvodných inváznych druhov 

rýb. 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, SVP, š. 

p.) 

SRZ 

  2 mil.  ŠR,  OP KŽP, 

LIFE, iné zdroje 

- Zlepšený stav vod-

ných biotopov a stav 

populácií vodných ži-

vočíchov 

- Zlepšená podpora 

udržateľného poľno-

hospodárstva a cestov-

ného ruchu 

12.2 Podporovať umelý odchov a vysadzovanie pôvodných druhov 

rýb, vytvárať/posilniť generačné stáda a repatriáciu druhov na pô-

vodné lokality, s osobitným dôrazom na ohrozené a kriticky ohro-

zené druhy (vrátane druhov národného významu). 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, SVP, š. 

p.) 

SRZ 

  1 mil. ŠR, OP KŽP, 

LIFE, iné zdroje 

(SRZ, projekty) 

12.3 Realizovať relevantné opatrenia Strategického plánu SPP 

2023 – 2027 podporujúce ochranu a manažment mokradí. 
MPRV SR 

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SNP, SOPB) 

nešpecifikované 

SPP 

12.4 Zapracovať do strategických dokumentov na rozvoj prírod-

ného turizmu na národnej a regionálnej úrovni opatrenia pre mäkké 

formy cestovného ruchu v oblastiach bohatých na mokrade. 

MŽP SR 
(SOPB, 

SZVEP, IEP) 

MDV SR 

nešpecifikované 

ŠR  

Zámer 4:  Podpora uplatňovania a realizácie 
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13 Vypracovanie vedec-

kých a odborných prí-

ručiek k relevantným 

témam a ich poskytnu-

tie vo vhodnej forme a 

jazyku pre využitie 

tvorcom politík a pre 

praktický výkon 

13.1 Spolupracovať pri spracovaní metodík, postupov a vzorových 

riešení, štúdií a vedeckých výskumov podľa návrhu opatrení Kon-

cepcie vodnej politiky SR a Prioritného akčného rámca pre sústavu 

Natura 2000 v Slovenskej republike vo vzťahu k ochrane, manaž-

mentu a obnove mokradí. 

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

SZVEP, ŠOP 

SR, SNP, 

VÚVH, SVP, 

š. p., SAŽP) 

MŠVVŠ SR, 

MPRV SR 
nešpecifikované 

ŠR, SPP - Efektívnejšia a vý-

konnejšia činnosť 

správcov mokradí pri 

ochrane a obnove 

mokradí 

- Príručka o mokra-

diach integrovaná do 

politík/plánov a straté-

gii ostatných relevant-

ných sektorov na ná-

rodnej úrovni 

- Zvýšenie investícii 

na udržiavanie ekolo-

gického charakteru 

mokradí v príslušných 

povodiach 

14 Posilnenie a rozvoj 

ramsarských regionál-

nych iniciatív  s aktív-

nym zapojením a pod-

porou zmluvných strán 

tak, aby sa stali  efek-

tívnym nástrojom na 

zabezpečenie úplnej 

implementácie doho-

voru 

14.1 Podporovať činnosť, spoluprácu, zabezpečiť ďalšiu koordiná-

ciu zo strany ŠOP SR, zlepšiť výmenu informácií a skúseností  

v rámci Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) a s inými regio-

nálnymi iniciatívami, podporiť činnosť Karpatského strediska pre 

mokrade, spolupracovať v rámci Pracovnej skupiny pre ramsarské 

regionálne iniciatívy. 

MŽP SR 
(ŠOP SR, 

SOPB) CWI 

20 000 17 000  20 000 ŠR, 

17 000 CWI 

- Funkčné regionálne 

iniciatívy podporujúce 

implementáciu Ram-

sarského dohovoru  

15 Vyzdvihovanie hodnôt 

mokradí prostredníc-

tvom komunikácie, vý-

chovy, participácie ve-

rejnosti a osvety 

15.1 Vypracovať a schváliť program komunikácie, výchovy, vzde-

lávania a osvety (CEPA) v oblasti ochrany a udržateľného využíva-

nia mokradí na Slovensku, vrátane problematiky  inváznych nepô-

vodných druhov v nadväznosti na Rezortnú koncepciu EVVO do 

roku 2025 a realizovať opatrenia s posilnením kapacít v oblasti en-

vironmentálnej výchovy.  

MŽP SR  
(SZVEP, 

SOPB, ŠOP 

SR, SNP, 

SAŽP) 

MŠVVŠ SR 

9 000 10 000  10 000 OP 

KŽP, 

9 000 ŠR  

- Širšia podpora verej-

nosti a snáh o udržia-

vanie ekologického 

charakteru mokradí 

15.2 Organizovať podujatia a environmentálne vzdelávanie na 

miestnej, regionálnej, celoslovenskej a celokarpatskej úrovni so za-

meraním na mokrade a problematiku inváznych nepôvodných dru-

hov pre rôzne cieľové skupiny (vrátane orgánov štátnej a verejnej 

správy, správcov tokov, projektantov, užívateľov vody, podnikate-

ľov), s využitím podujatí k Svetovému dňu mokradí a k ďalším en-

vironmentálne významným dňom; Adekvátne vzdelávať zamest-

nancov ŠOP SR najmä pre úspešné zapájanie zainteresovaných 

subjektov do procesu manažmentu území.  

MŽP SR 

(SZVEP, 

SOPB, SAŽP, 

SBM, 

SMOPJ, 

ZOO, ŠOP 

SR, SNP, 

VÚVH, SVP, 

š.p.)   

15 000 15 000  15 000 ŠR  

15 000 OP KŽP 
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MŠVVŠ SR 

15.3 Podporovať účasť verejnosti pri monitoringu mokradí a ich 

druhov (vrátane inváznych nepôvodných druhov) a biotopov 

v Komplexnom informačnom monitorovacom systéme a v ďalších 

sektorových systémoch. 

MŽP SR 
(ŠOP SR, 

SNP) 
nešpecifikované 

SR  

15.4 Podporovať projekty, pripraviť a aktualizovať propagačné 

a výchovno-vzdelávacie materiály a odborné materiály o proble-

matike ochrany a obnovy mokradí a eradikácie inváznych nepô-

vodných druhov a zabezpečiť vhodnú distribúciu verejnosti aj pro-

stredníctvom web stránky; zlepšiť a zatraktívniť web stránky a iné 

údaje. 

MŽP SR 
(SAŽP, ŠOP 

SR, SNP, 

SMPOPJ, 

VÚVH) 

9 000 9 000 9 000 9 000 ŠR 

9 000 OP KŽP 

9 000 iné zdroje 

 

15.5 Zlepšiť stav náučných zariadení, materiálno-technické vyba-

venie existujúcich stredísk, zriaďovať nové informačné strediská 

v ramsarských lokalitách a iných mokraďových územiach, náučné 

chodníky, náučné lokality a zabezpečiť ich údržbu a prevádzku, 

vrátane sprievodcovských služieb. 

MŽP SR 
(SZVEP, 

SAŽP, ŠOP 

SR, SNP, 

ZOO, SMOPJ) 

obce 

6 000 300 000 1 mil. 6 000 ŠR  

300 000 In-

terreg 

1 mil. iné zdroje 

16 Zvýšenie finančných 

a iných zdrojov pre 

efektívnu implementá-

ciu Programu starostli-

vosti o mokrade Slo-

venska a Ramsarského 

strategického plánu na 

r. 2016 – 2024 z viace-

rých dostupných zdro-

jov 

16.1 Pripravovať a realizovať projekty s využitím finančných ná-

strojov EÚ a z ďalších dostupných finančných mechanizmov pre 

realizáciu opatrení tohto akčného plánu. 

MŽP SR 
MPRV SR 

obce, MVO 

nešpecifikované 

ŠR, SPP  - Zvýšenie investícii 

pre udržiavanie ekolo-

gického charakteru 

mokradí 16.2 Podporovať obnovu a vytváranie mokradí v grantovom me-

chanizme pre podporu budovania zelenej/modrej infraštruktúry na 

lokálnej úrovni. 

MŽP SR 

(SZVEP, 

SOPB, SAZP) 

10 000 30 000  10 000 ŠR, 

30 000 OP KŽP 

16.3 Propagovať možnosti verejných a súkromných investícií do 

obnovy a racionálneho využívania mokradí a zlepšiť zapojenie štát-

nych a neštátnych subjektov do výskumu, osvety, ochrany, manaž-

mentu a monitoringu mokraďových lokalít.  

MŽP SR  
(SZVEP, 

SOPB, ŠOP 

SR, SNP) 

nešpecifikované 

ŠR  

16.4 Zabezpečiť výkup kľúčových pozemkov v mokraďových 

ÚEV a RL, využívať existujúce finančné nástroje ochrany prírody 

a hľadať nové možnosti financovania na motiváciu a podporu vlast-

níkov a užívateľov pozemkov spojené s osvetou a šírením informá-

cií k ochrane mokradí najmä v ramsarských lokalitách.  

MŽP SR  
(SOPBK, 

ŠOP SR, 

SNP, SVP, 

š.p., IEP) 

30 000 20 000 100 

000 

30 000 ŠR 

20 000 LIFE, 

OP KŽP 

17 Posilnenie medziná-

rodnej spolupráce na 

všetkých úrovniach 

17.1 Zabezpečiť spoluprácu s partnerskými organizáciami Ramsar-

ského dohovoru, najmä s Wetlands International, IUCN, WWF, 

BirdLife International a s ich národnými pobočkami a expertmi. 

MŽP SR 

(SOPB, ŠOP 

SR, SNP) 

3 000   3 000 ŠR  - Efektívna medziná-

rodná a cezhraničná 

spolupráca a spolu-

práca medzi sektormi 17.2 Koordinovať činnosť sektorov a organizácií pri implementácii 

opatrení na ochranu mokradí a migrujúcich živočíchov zo smerníc 

EÚ a medzinárodných dohovorov, najmä Dohovoru o biologickej 

diverzite, Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich 

živočíchov, Dohody o ochrane africko-euroázijských sťahovavých 

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

SZKOO, 

SZVEP, ŠOP 

SR, SNP, 

nešpecifikované 

ŠR  
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*napríklad projekty z finančných nástrojov Interreg, LIFE, nórskych grantov a pod.: 

projekt Interreg SK-AT – Alpsko-karpatský riečny koridor, LIFE19 IPE/SK/000003 Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v 

Slovenskej republike (LIFE-IP NATURA 2000 SVK), LIFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov (Danube Floodplains), LIFE15 NAT/SK/000861 Obnova 

vodných vtákov, Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich 

organizmov a prírodných stanovíšť, Dohovor o krajine Rady Eu-

rópy, Dohovoru o ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát (Karpat-

ský dohovor), Dohovoru o svetovom dedičstve, Dohovoru 

o ochrane a udržateľnom využívaní Dunaja, Dohovoru o ochrane 

a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, 

Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, programov (UNESCO 

MaB), Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), propagovať racio-

nálne využívanie a integrovaný manažment vodných zdrojov a in-

tegrovanie ochrany mokradí do medzinárodných politík, plánov a 

stratégii ostatných sektorov (prepojenie na RSV). 

VÚVH, SVP, 

š. p.) 

MPRV SR 

MZVEZ SR 

17.3 Podporovať činnosť, spoluprácu, projekty a zlepšiť výmenu 

informácií a skúseností v rámci Trilaterálnej ramsarskej platformy 

na cezhraničnej ramsarskej lokalite Niva na sútoku Morava-Dyje-

Dunaj a v rámci sústavy chránených území na Dunaji 

(DANUBEPARKS). 

MŽP SR  
(SOPB, ŠOP 

SR, SNP, 

VÚVH, SVP, 

š. p.) MV SR 

9 000  10 000 9 000 ŠR, 

10 000 LIFE 

17.4 Prostredníctvom cezhraničných pracovných skupín a komisií 

vrátane komisií hraničných vôd ovplyvňovať politiku pre ochranu 

mokradí a ich revitalizáciu, riešiť spoločné problémy v rôznych 

sektoroch. 

MŽP SR 
(SOPB, SV, 

ŠOP SR, 

SNP, SVP, 

š.p., VÚVH) 

nešpecifikované 

ŠR  

18 Podpora budovania ka-

pacít pre implementá-

ciu Programu starostli-

vosti o mokrade Slo-

venska, Ramsarského 

dohovoru a jeho strate-

gického plánu na r. 

2016 – 2024 

18.1 Vypracovať a realizovať vzdelávací program, organizovať se-

mináre a pravidelné školenia pre odbornú verejnosť, pre zamest-

nancov inštitúcií ochrany prírody a vodného hospodárstva a orgány 

štátnej správy v oblasti manažmentu mokradí, ovplyvňovania plá-

novania a rozhodovania a zabezpečiť vydanie metodických usmer-

není na zlepšenie ich znalostí a zručností pri ochrane, manažmente 

a revitalizácii mokradí, pri implementácii medzinárodných doho-

vorov, ovplyvňovaní verejnej politiky a pri zvyšovaní odbornosti 

hodnotiteľov vplyvu činností na mokraďové územia atď. 

MŽP SR 

(SOPB, 

SZVEP, 

SAŽP, ŠOP 

SR, SNP, 

SVP, š.p., 

VÚVH) 

MV SR 

 

9 000 9 000 9 000 9 000 ŠR, 

9 000 OP KŽP 

9 000 iné zdroje 

- Efektívnejšia a vý-

konnejšia činnosť 

správcov mokradí  

- Ovplyvnené sekto-

rové politiky, ktoré 

zohľadňujú ochranu a 

racionálne využívanie 

mokradí  

 

18.2 Zvýšiť aj prostredníctvom projektov personálnu kapacitu or-

gánov a organizácií ochrany prírody pri zabezpečovaní úloh súvi-

siacich s implementáciou Ramsarského dohovoru a zabezpečujú-

cich starostlivosť o mokrade, tiež úloh súvisiacich s implementá-

ciou Rámcovej smernice o vode a SPP.  

MŽP SR 
(SOPB, ŠOP 

SR, SNP) MV 

SR,  

MPRV SR 

nešpecifikované 

ŠR, projekty, 

SPP 

 Spolu 2022 – 2024 4 strategické zámery, 18 strategických cieľov, 63 opatrení 521 000 1 760 000 17 803 000 20 084 000*  
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mokradí a ochrana vtákov v CHVÚ Poipllie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku (LIFE IPORSEN), LIFE17 NAT/SK/000621 Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho 

*Microtus Oeconomus Mehelyi (LIFE MICROTUS II), LIFE18 NAT/AT/000733 Dynamické línie života Dunaja (Dynamic LIFE Lines Danube), LIFE19 NAT/SK/001023 Medzinárodná ochrana 

vtáctva pozdĺž rieky Dunaj (LIFE DANUBE FREE SKY), ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova Ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy, ACC04P02 Ekohydrologická obnova 

rašelinísk v Karpatoch, ACC04P03 Zachráňme spolu mokrade, ACC04P04 Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh, ACC04P05 Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno 

na území SKUEV0075, ACC04P06 Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj, návrh LIFE+ Living Rivers 


