
Program starostlivosti o mokrade Slovenska 2015 – 2021: Akčný plán pre mokrade 2015 – 2018 (zámery, ciele, opatre-
nia, zodpovední, odhadované výdavky, východiská a výstupy) 
 

 

Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 – 2018 

(úlohy) 

Hlavný  
zodpo-
vedný/  

termín spl-
nenia 

Odhadované vý-
davky (v €) 

Zdroj 

Výstup 
(očakávané výsledky) 

Zámer 1: Riešenie príčin úbytku a degradácie mokradí 
1 Integrovať mokrade, 

úžitky, ktoré poskytujú 
a ich ekosystémové 
služby do národných, 
regionálnych a miest-
nych koncepcií, straté-
gií a plánov kľúčových 
sektorov týkajúcich sa 
oblastí vodného hospo-
dárstva, energetiky, 
ťažby surovín, poľno-
hospodárstva, cestov-
ného ruchu, výstavby, 
infraštruktúry na všet-
kých úrovniach  

1.1 Zlepšiť koordináciu a integráciu aktivít za účelom dosiahnutia 
zhody medzi implementáciou rámcovej smernice o vode a smer-
nice o hodnotení a manažmente povodňových rizík, smernice o bi-
otopoch a smernice o vtákoch   

MŽP SR  Hodnoty mokradí zahrnuté do po-
litík vodného sektora na národnej 
úrovni a na úrovni povodí, ako aj 
do politík ostatných relevantných 
sektorov na národnej úrovni 
 
Ovplyvnené sektorové politiky a 
zohľadňujú ochranu a racionálne 
využívanie mokradí  
 
Udržanie ekologického charakteru 
mokradí 
 
Plány manažmentu  mokradí sú 
plne koordinované s Integrovaným 
manažmentom vodných zdrojov a 
inými plánmi na úrovni povodia 

1.2 Zapracovať ochranu mokradí a ich revitalizáciu do Vodného 
plánu Slovenska 2, do Plánu manažmentu povodňového rizika 
v čiastkových povodiach SR a do iných relevantných dokumentov, 
zabezpečiť zohľadnenie úlohy mokradí pri aktualizácii Stratégie 
protipovodňovej ochrany do roku 2020  

MŽP SR  

1.3 Zabezpečiť zapracovanie ochrany mokradí a ich múdreho vyu-
žívania, ako aj integrovaného manažmentu vodných zdrojov do 
stratégií, plánovacích a rozhodovacích procesov v rôznych sekto-
roch, najmä v oblasti poľnohospodárstva, energetiky, ťažobného 
priemyslu, lodnej dopravy, výstavby a územného rozvoja, cestov-
ného ruchu, biodiverzity, klimatickej zmeny, projektov pozemko-
vých úprav  a i. 

MPRV SR 
MH SR 
MDVRR SR 

 

1.4 Podporovať synergické pôsobenie v záujme ochrany mokradí 
pri implementácii ostatných strategických dokumentov (Koncep-
cia štátnej environmentálnej politiky SR, Aktualizovaná národná 
stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 a Akčný plán pre im-
plementáciu opatrení vyplývajúcich zo stratégie, Koncepcia 
ochrany prírody a krajiny, Národná stratégia pre invázne druhy, 
Program rozvoja vidieka, Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní 
pôdy a lesné hospodárstvo LULUCF, Národný lesnícky program SR, 
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020 
a Akčný plán na roky 2014-2020, Stratégia rozvoja poľnohospo-
dárstva, Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav, Straté-
gia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Koncepcia 
územného rozvoja Slovenska, Stratégia rozvoja cestovného ruchu 
SR do roku 2020, Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020, Kon-
cepcia rozvoja vodnej dopravy SR, Energetická politika SR a i.) 

MŽP SR 
MPRV SR 
MH SR 
MDVRR SR 
MO SR 
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1.5 Zapracovať princípy ekologickej konektivity a zelenej infra-
štruktúry so zohľadnením mokradí v rámci územného plánovania 
a plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyšších územných 
celkov a v prípade potreby novelizovať príslušné právne predpisy 

MŽP SR 
MDVRR SR 
MV SR 

 

1.6 Zabezpečiť zohľadnenie zachovania a obnovy riečnych ekosys-
témov a populácií vodných živočíchov pri aktualizácii koncepcie 
využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej 
republiky do roku 2030 a organizovať odborné podujatia na túto 
tému 

MŽP SR 
MH SR 

 

1.7 Pri spracovaní novej metodiky územného systému ekologickej 
stability (ÚSES)a spracovaní dokumentov ÚSES na všetkých úrov-
niach klásť veľký dôraz na existenciu a zachovanie mokradí a ich 
prepojenie 

MŽP SR  

1.8 Zosúladiť právne normy, metodiky a koncepcie na ochranu 
mokradí na ornej pôde, vodnej vegetácie v rybníkoch, brehovej ve-
getácie a prirodzených brehov a korýt tokov pri plánovaní a reali-
zácii zásahov pri využívaní pôdy, údržbe vodných tokov, protipo-
vodňových opatreniach, údržbe ochranného pásma vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia a riešiť ďalšie protirečenia 
ovplyvňujúce zachovanie mokradí v krajine 

MŽP SR 
MPRV SR 
MH SR 

 

 

1.9 Zabezpečiť aktívnu účasť a činnosť zástupcov relevantných 
sektorov v Slovenskom ramsarskom výbore 

MŽP SR 
MPRV SR 
MDVRR SR 
MO SR 
MZVEZ SR 

 

1.10 Spolupracovať s orgánmi štátnej a verejnej správy a ostat-
nými sektormi s cieľom ovplyvniť  verejnú politiku a investície, 
ako aj súkromné investície 

MŽP SR 
MV SR 

2 Zabezpečiť trvalo udr-
žateľné využívanie vôd 
pri rešpektovaní po-
trieb ekosystémov 
a manažmentu povodí   

2.1 Zapojiť orgány štátnej správy, spotrebiteľov vody a ostatné 
subjekty na lokálnej úrovni, na úrovni povodia a na národnej 
úrovni do diskusie zameranej na  funkcie mokradí v hydrologic-
kom cykle, zachovávania prietokov  a na požiadavky pre trvalú 
udržateľnosť mokradí pri rozličných spôsoboch využívania vody 

MŽP SR  Zníženie rozsahu degradácie a 
úbytku mokradí 
 
Dynamika vody v mokradiach sa 
udržuje na úrovni, ktorá zachováva 
ich ekologický charakter 
 
Stanovenie požiadaviek pre udrža-
nie ekologického charakteru mok-
radí 

2.2 Zabezpečiť kontinuitu vodných tokov a odstraňovať bariéry vo 
vodných tokoch s cieľom podpory biodiverzity 

MŽP SR 
 

2.3 Pri vydávaní rozhodnutí o odbere vody na rôzne využitie za-
bezpečiť dostatočné množstvo vody pre vodné a mokraďové eko-
systémy 

MŽP SR 
MV SR 
obce 



Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 -2018 

(úlohy) 

Hlavný  
zodpo-
vedný/  

termín spl-
nenia 

Odhadované vý-
davky (v €) 

Zdroj 

Výstup 
(očakávané výsledky) 

 

 3 

2.4 Realizovať opatrenia na zvýšenie ekologickej funkčnosti prí-
rodných a umelo vytvorených mokraďových krajinných prvkov, 
vrátane obnovy vodného režimu v lužných lesoch chránených 
území 

MŽP SR 
MPRV SR 

 
Príjmy z ekosystémových služieb 
mokradí (viazanie uhlíka, čistenie 
vody, ryby) re-investované do udr-
žiavania ich ekologického charak-
teru 

2.5 Zabezpečiť hodnotenie vodných pomerov v ramsarských loka-
litách, územiach Natura 2000 a na úrovni povodí a následne vyko-
nať opatrenia pre zabezpečenie dynamickej rovnováhy medzi od-
berom vody a prietokmi, ktoré udržiavajú ekologický charakter 
mokradí 

MŽP SR 

2.6 Vypracovať analýzu hodnôt mokradí pre mäkké formy cestov-
ného ruchu a zapracovať ju do celoslovenskej koncepcie rozvoja 
zeleného cestovného ruchu spolu s komunikačnými nástrojmi na 
dosiahnutie uznania hodnôt mokradí relevantnými skupinami 

MŽP SR 
MDVaRR SR 

2.7 Zabezpečiť vhodné nástroje a legislatívne predpoklady pre 
umožnenie rozvoja vhodných foriem turizmu v mokradiach a pod-
poru ich propagácie a obnovy mokradí 

MŽP SR 
MDVRR SR 

3 Zabezpečiť využívanie 
metodických usmer-
není a najlepšej praxe 
pre racionálne využí-
vanie vôd a mokradí 
verejným a súkrom-
ným sektorom    

 

3.1 Zabezpečiť preklad a distribúciu ramsarských príručiek o vode 
mokradiach, o prerozdelení vôd a ich manažmente, o manažmente 
podzemných vôd, o prínose mokradí k adaptácii na klimatickú 
zmenu  a ďalších metodických materiálov (vrátane vytvorenia on-
line databázy odborných publikácií) 

MŽP SR  Udržanie ekologického charakteru 
mokradí 
 
Efektívnejšia a výkonnejšia činnosť 
správcov mokradí pri ochrane, vy-
užívaní a obnove mokradí 
 
Zvýšenie integrácie funkcií mok-
radí v investičných plánoch rôz-
nych skupín 

3.2 Realizovať platby Natura 2000 v mokraďových územiach v 4. 
a 5. stupni ochrany na poľnohospodárskej a lesnej pôde, realizo-
vať opatrenie PRV „ekologické poľnohospodárstvo“ a schému 
„ochrana biotopov trvalých trávnych porastov“ na podporu zacho-
vania mokradí 

MPRV SR 
MŽP SR 

3.3 Navrhnúť odporúčané spôsoby obhospodarovania prírodných 
lesov a pravidlá pre starostlivosť o les v mokraďových územiach 
Natura 2000 a v ramsarských lokalitách  

MPRV SR 
MŽP SR 

3.4 Vybrať časti veľkoplošných chránených území a ramsarských 
lokalít, v ktorých budú realizované platby za prírode blízke obhos-
podarovanie lesov so zámerom zvýšenia stupňa prirodzenosti bio-
topov a návrh finančných mechanizmov 

MPRV SR 
MŽP SR 

3.5 Odstrániť alebo reformovať protirečenia a stimuly (vrátane 
dotácií) škodlivé pre zachovanie mokradí a na ne viazaných živočí-
chov a rastlín 

MPRV SR 
MŽP SR 

3.6 Zabezpečiť kontrolu zákazu používania oloveného streliva 
v mokradiach 

MŽP SR 
MPRV SR 
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4 Identifikovať a priori-
tizovať invázne nepô-
vodné druhy a cesty 
ich šírenia, kontrolo-
vať alebo odstraňovať 
invázne druhy a pri-
praviť a realizovať 
manažmentové opat-
renia na prevenciu ich 
zavádzania a uchyte-
nia  

4.1 Vykonať mapovanie inváznych druhov vo všetkých mokraďo-
vých lokalitách, ich výskum a prioritizáciu pre manažmentové 
opatrenia 

MŽP SR  Obnovenie / udržanie ekologic-
kého charakteru mokradí  

4.2 Navrhnúť v akčnom pláne k národnej stratégii pre invázne 
druhy príslušné opatrenia v mokradiach a pozdĺž vodných tokov 
a zabezpečiť ich realizáciu 

MŽP SR 

4.3 Podporiť odstraňovanie inváznych druhov a obnovu poškode-
ných biotopov prioritne v ramsarských lokalitách a iných význam-
ných mokradiach   

MŽP SR 
MPRV SR 

4.4 Zabezpečiť informovanosť správcov vodných tokov, obcí 
a ďalších subjektov, získavať podporu a angažovanosť širokej ve-
rejnosti pre prevenciu, kontrolu a odstraňovanie inváznych dru-
hov v mokradiach 

MŽP SR 

Zámer 2: Efektívna ochrana a manažment sústavy ramsarských lokalít 

5 Zabezpečiť efektívne 
spravovanie ramsar-
ských lokalít  
 

5.1 Zabezpečiť územnú ochranu častí ramsarských lokalít, ktoré 
nie sú pokryté súčasnou sústavou chránených území, najmä v RL 
Alúvium Tisy a Poiplie a vypracovanie programov starostlivosť o 
tieto ramsarské lokality (územia chránené podľa medzinárodných 
dohovorov) 

MŽP SR 
 

 Nárast počtu lokalít reportovaných 
ako stabilné, a so zlepšujúcimi sa 
podmienkami 
 
Dostupné kompletné informácie 
súhrnného prínosu ramsarskej sú-
stavy dôležitých lokalít pri posky-
tovaní ekosystémových služieb a 
benefitov na lokálnej úrovni, na 
úrovni povodia, mesta, na krajskej 
úrovni, národnej, regionálnej a glo-
bálnej úrovni. 

5.2 Zabezpečiť vypracovanie programov starostlivosti / progra-
mov záchrany pre všetky ramsarské lokality na Slovensku a pre 
územia Natura 2000 v mokradiach 

MŽP SR 

5.3 Zabezpečiť implementáciu programov starostlivosti / progra-
mov záchrany o najmenej 12 ramsarských lokalít a 20 chránených 
území mokraďového charakteru   

MŽP SR 

5.4 Zabezpečiť sledovanie efektívnosti starostlivosti o ramsarské 
lokality formou ročného hodnotenia podľa metodiky CPAMETT 

MŽP SR 

5.5 Spracovať usmernenie pre orgány štátnej správy o územiach 
medzinárodného významu a ohľadom posudzovania vplyvov na 
životné prostredie a strategického hodnotenia 

MŽP SR 

5.6 Aktualizovať ramsarské informačné formuláre a mapy ramsar-
ských lokalít v šesťročných cykloch 

MŽP SR / 
2015, 2021 
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6 Zabezpečiť návrhy no-
vých ramsarských lo-
kalít, s prihliadnutím 
na nedostatočne zastú-
pené typy mokradí 
v sústave a na cezhra-
ničné lokality 

6.1 Posilniť Zoznam mokradí medzinárodného významu nedosta-
točne zastúpenými typmi mokradí zo SR (najmä slaniská, horské 
plesá, rašeliniská, horské toky, vápnité slatiny a i.)  

MŽP SR  Doplnenie sústavy ramsarských lo-
kalít mokraďami s väčšou rozlohou 
a nedostatočne zastúpenými typmi 
mokradí 
 
Prevencia, zastavenie a zvrátenie 
úbytku a degradácie (udržanie 
ekologického charakteru)  

7 Zabezpečiť vykonanie 
opatrení v lokalitách, 
ktoré sú ohrozené stra-
tou ekologického cha-
rakteru 

7.1 Vykonať operatívne a koncepčné opatrenia v ramsarských lo-
kalitách ohrozených stratou ekologického charakteru (najmä Šúr, 
Dunajské luhy, Parížske močiare, Rieka Orava a jej prítoky) 

MŽP SR 
MPRV SR 

 Prevencia, zastavenie a zvrátenie 
úbytku a degradácie (udržanie 
ekologického charakteru)  
 
Efektívnejšia odozva na ohrozenia 
ekologického charakteru a imple-
mentácia opatrení pre udržiavanie 
alebo obnovu ekologického cha-
rakteru. 

Zámer 3: Racionálne využívanie všetkých mokradí 

8 Posilniť ochranu a 
múdre využívanie 
mokradí integrovaným 
manažmentom na 
úrovni povodia 

8.1 Doplniť národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) o 
biotopy, na ktoré sa viažu vodné a mokraďové ekosystémy 
v zmysle požiadaviek Európskej komisie a zabezpečiť ich ochranu 
a doplniť do národnej siete chránených území typy biotopov 
a druhy národného významu (vrátane migrujúcich druhov) na zá-
klade vedeckého prehodnotenia sústavy chránených území, s vy-
tvorením odolnej siete lokalít na migračných trasách vodných vtá-
kov  

MŽP SR 
 

 Udržanie ekologického charakteru 
mokradí 
 
Zvýšenie integrácie funkcií mok-
radí do investičných plánov od-
vetví zameraných na čistenie a 
úpravu vody 
 
Zvýšenie investícii pre udržiavanie 
ekologického charakteru mokradí 

8.2 Zabezpečiť zlepšovanie stavu mokraďových typov biotopov 
(najmä slanísk, vybraných travinno-bylinných biotopov, rašelinísk, 
slatín, pramenísk, vybraných lesných biotopov, hniezdnych stano-
víšť a stanovíšť pre migrujúce druhy na vodných biotopoch) pro-
stredníctvom programov starostlivosti a realizáciou manažmento-
vých opatrení, predovšetkým v chránených územiach, územiach 
Natura 2000 a v územiach medzinárodného významu 

MŽP SR 
MPRV SR 
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8.3 Vypracovať projekty na zlepšenie hniezdnych a pobytových 
podmienok pre vodné a na vodu viazané vtáky, prednostne v chrá-
nených územiach, územiach Natura 2000 a územiach medzinárod-
ného významu   

MŽP SR 

8.4 Vytýčiť zóny kľudu a zvýšenie priameho dozoru na ohroze-
ných hniezdnych lokalitách v mokradiach, ktoré sú pod veľkým 
antropickým vplyvom 

MŽP SR 

8.5 Zlepšiť štruktúru využívania poľnohospodárskej krajiny pre 
zvyšovanie biodiverzity mokradí a zachovanie drevinovej vegetá-
cie (vrátane brehových porastov) a jej obnovu 

MPRV SR 
MŽP SR 

8.6 Zabezpečiť činnosť Slovenského ramsarského výboru so zapo-
jením príslušných rezortov, odborných a vedeckých inštitúcií a mi-
movládnych organizácií 

MŽP SR 
 

8.7 Zlepšiť komunikáciu so všetkými zainteresovanými subjektmi, 
aktualizovať/obnoviť/vytvoriť konzultačné zbory pri správach 
chránených území a zverejniť kontakty na web stránke ŠOP SR  

MŽP SR 

8.8 Vytvoriť systém gestorskej skupiny pre mokrade v rámci ŠOP 
SR so zastúpením špecialistov z každého organizačného útvaru  

MŽP SR 

8.9 Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu a efektívnu spoluprácu 
s relevantnými partnermi v susedných krajinách najmä v cezhra-
ničných mokradiach: RL Latorica, RL Alúvium Tisy, TRL Niva na 
sútoku Morava-Dyje-Dunaj, RL Mokrade Oravskej kotliny, RL Poip-
lie, RL Dunajské luhy, RL Domica-Baradla a zahrnúť problematiku 
do bilaterálnych dohôd 

MŽP SR 

8.10 Podporovať vytváranie umelých mokradí a využívanie kore-
ňových čistiarní odpadových vôd  

MŽP SR 
MDVRR SR 
obce 

9 Zabezpečiť demonštro-
vanie a zdokumentova-
nie služieb a úžitkov 
mokradí pre udržiava-
nie a zlepšovanie život-
nej úrovne obyvateľov   

9.1 Pri vypracovaní metodiky hodnotenia ekosystémových služieb 
a jej implementácii na modelových územiach zohľadňovať aj bene-
fity poskytované ramsarskými lokalitami a ďalšími mokraďami 

MŽP SR 
MŠVŠ SR 
SAV 

 Príjmy z ekosystémových služieb 
mokradí (viazanie uhlíka, čistenie 
vody, ryby) re-investované do udr-
žiavania ich ekologického charak-
teru 

9.2 Zabezpečiť doplnenie kapitoly o ekosystémových službách 
(vrátane ekosystémových služieb mokradí) pri novelizácii zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

MŽP SR 

9.3 Spracovať metodiku na výpočet hodnoty ekosystémových slu-
žieb mokradí a navrhnúť systém platieb za ekosystémové služby 
v podmienkach SR 

MŽP SR 
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9.4 Rozpracovať systém podpory lokálnych produktov, certifikácie 
a predaja environmentálne vhodných výrobkov z oblasti s ramsar-
skými lokalitami a inými významnými mokraďami 

MŽP SR 
MH SR 

9.5 Pripraviť pilotný projekt pre demonštrovanie ekosystémových 
služieb mokradí (napr. Parížske močiare, rieka Dunaj, Rudava, Mo-
rava, Latorica) 

MŽP SR 

10 Zabezpečiť revitalizá-
ciu v degradovaných 
mokradiach, prioritne 
v lokalitách, ktoré sú 
významné pre znižova-
nie rizika prírodných 
pohrôm, pre udržiava-
nie životnej úrovne 
obyvateľov a/alebo pre 
zmierňovanie klimatic-
kej zmeny a adaptáciu 
na klimatickú zmenu  

10.1 Pripraviť a realizovať národný program revitalizácie mokradí 
a riečnych ekosystémov s návrhom priorít a konkrétnych opatrení, 
prepojených o. i. na budovanie zelenej infraštruktúry 

MŽP SR  Obnovenie / udržanie ekologic-
kého charakteru 
 
Hodnoty mokradí sú integrované 
do iných relevantných sektorových 
politík na národnej úrovni 
 

Uznanie prínosu mokradí pre zní-
ženie hrozby prírodných katastrof, 
pre adaptáciu na klimatickú zmenu 
a zmierňovanie  klimatických 
zmien 

10.2 Zabezpečiť realizáciu navrhovaných adaptačných opatrení zo 
Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
(ochranné opatrenia na infiltračných územiach a v pramenných 
oblastiach, riešenie environmentálnych záťaží, zvýšenie inundač-
nej a retenčnej kapacity krajiny, protierózne opatrenia, zmeny vo 
využívaní poľnohospodárskej krajiny, trvalo udržateľné obhospo-
darovanie trávnych porastov, manažment a revitalizácia mokradí, 
vrátane rašelinísk, umožnenie prirodzenej dynamiky tokov, vytvá-
ranie mokradí, zalesňovanie, budovanie zelenej infraštruktúry a i.)   

MŽP SR 
MPRV SR 
MDVRR SR 

10.3 Vypracovať zásady a návrhy manažmentu a obnovy pre raše-
liniskové typy biotopov 

MŽP SR 
MPRV SR  

10.4 Zahrnúť ochranu a obnovu rašelinísk do implementácie zapo-
čítavaní týkajúcich sa emisií skleníkových plynov a ich pohltenia v 
dôsledku činností súvisiacich s využívaním pôdy, zmenami vo vyu-
žívaní pôdy a lesným hospodárstvom (LULUCF) vzhľadom na 
schopnosť rašelinísk viazať uhlík a na ich retenčnú schopnosť 

MPRV SR 
MŽP SR 

11 Pokračovať v inventa-
rizácii mokradí, sprís-
tupňovaní výsledkov 
mapovania a ich vyu-
žití pre efektívny ma-
nažment území 

11.1 Pokračovať v celoplošnom mapovaní mokradí na Slovensku, 
s dôrazom na riečne ekosystémy a stanovovať hierarchizáciu 
podľa významnosti mapovaných lokalít, informácie sprístupniť na 
internete 

MŽP SR  Identifikované  dôležité mokrade a 
poznaný ich ekologický charakter 

11.2 Realizovať výskum biotických a abiotických prvkov v mokra-
diach s cieľom zlepšenia stavu vedomostí a zabezpečiť sprístupne-
nie poznatkov a prenos informácií do praxe a rozhodovacích pro-
cesov   

MŽP SR 
MŠVŠ SR 

11.3 Prepojiť databázy z projektov, výskumov a ďalších zdrojov 
a zabezpečiť ich aktualizáciu s využitím štandardných dátových 
formulárov lokalít Natura 2000 a ich sprístupnenie 

MŽP SR 
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11.4 Monitorovať mokraďové biotopy a druhy európskeho a ná-
rodného významu, prioritne v chránených územiach, územiach 
Natura 2000 a územiach medzinárodného významu a koordinovať 
monitoring s cieľmi a úlohami rámcovej smernice o vode a s me-
dzinárodnými monitorovacími programami 

MŽP SR 

11.5 Relevantnými údajmi o mokradiach prispievať do „Clearing 
house mechanizmu“ pre biodiverzitu 

MŽP SR 

Zámer 4: Podpora realizácie 

12 Vypracovať a poskyt-
núť vedecké a odborné 
príručky k relevant-
ným témam a dať ich 
vo vhodnej forme a ja-
zyku k dispozícii tvor-
com politík a prakti-
kom 

12.1 Zabezpečiť spoluprácu pri príprave a preklade príručiek a 
metodických materiálov so zameraním na ochranu, manažment, 
obnovu a integráciu mokradí na úrovni povodia, pre hodnotenie 
vplyvu činností na územia Natura 2000 a i. 

MŽP SR  Efektívnejšia a výkonnejšia činnosť 
správcov mokradí pri ochrane a 
obnove mokradí 
 
Príručka o mokradiach integro-
vaná do politík/ plánov a stratégii 
ostatných relevantných sektorov6 
na národnej úrovni 
 
Zvýšenie investícii na udržiavanie 
ekologického charakteru mokradí 
v príslušných povodiach 

12.2 Pri zriadení internetového portálu pre ekosystémy poskyto-
vať a aktualizovať informácie o mokradiach 

MŽP SR 

13 Vyzdvihovať hodnoty 
mokradí prostredníc-
tvom komunikácie, vý-
chovy, participácie ve-
rejnosti a osvety 

13.1 Vypracovať a schváliť program komunikácie, výchovy, vzde-
lávania a osvety v oblasti ochrany a múdreho využívania mokradí 
na Slovensku v nadväznosti na nové koncepcie a stratégie v tejto 
oblasti  

MŽP SR  Širšia podpora verejnosti pre 
snahy o udržiavanie ekologického 
charakteru mokradí 

13.2 Organizovať podujatia na miestnej, regionálnej, celosloven-
skej a celokarpatskej úrovni so zameraním na mokrade pre rôzne 
cieľové skupiny, vrátane podujatí k Svetovému dňu mokradí 
a k ďalším významným dňom   

MŽP SR 

13.3 Podporovať účasť verejnosti pri monitoringu mokradí a ich 
druhov a biotopov v Komplexnom informačnom monitorovacom 
systéme 

MŽP SR 

13.4 Pripraviť a aktualizovať propagačné a výchovno-vzdelávacie 
materiály o problematike ochrany mokradí 

MŽP SR 

13.5 Prepracovať web stránku ŠOP SR pre mokrade  MŽP SR 
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13.6 Zriaďovať nové informačné strediská v ramsarských lokali-
tách a iných mokraďových územiach a zabezpečiť ich prevádzku, 
vrátane sprievodcovských služieb 

MŽP SR 
obce 

13.7 Zabezpečiť skvalitnenie a pravidelnú aktualizácia webových 
stránok MŽP SR, ŠOP SR, CWI a ďalších relevantných inštitúcií 
a poskytovanie informácií súvisiacich s mokraďami  

MŽP SR 

13.8 Podporovať projekty, programy a  podujatia, na ktorých ľudia 
využívajúci mokrade a užívatelia vody, ktorá preteká mokraďami, 
spolupracujú so správcami mokradí na udržiavaní ich ekologic-
kého charakteru 

MŽP SR 

14 Zabezpečiť zvýšenie fi-
nančných a iných zdro-
jov pre efektívnu im-
plementáciu akčného 
plánu  

14.1 Pripravovať a realizovať projekty s využitím finančných ná-
strojov EÚ a z ďalších dostupných finančných mechanizmov  

MŽP SR 
MPRV SR 
obce 

 Zvýšenie investícii pre udržiavanie 
ekologického charakteru mokradí 

14.2 Podporovať obnovu a budovanie mokradí v grantovom me-
chanizme pre podporu budovania zelenej infraštruktúry na lokál-
nej úrovni  

MŽP SR 

14.3 Propagovať možnosti investície verejnosti a podnikateľského 
sektora do obnovy a racionálneho využívania mokradí a zlepšiť 
zapojenie štátnych a neštátnych subjektov do výskumu, ochrany, 
manažmentu  a monitoringu lokalít  

MŽP SR 

14.4 Zabezpečiť výkup kľúčových pozemkov a využívať nástroje 
na motiváciu vlastníkov a užívateľov pozemkov najmä v ramsar-
ských lokalitách (finančný príspevok, zmluvná ochrana, prenájom 
pozemkov, dohoda o manažmente a i.) k ochrane mokradí 

MŽP SR 

14.5 Integrovať mokrade do verejnej politiky a investícií a do súk-
romných investícií 

MŽP SR 

15 Posilniť medzinárodnú 
spoluprácu na všet-
kých úrovniach 

15.1 Zabezpečiť spoluprácu s partnerskými organizáciami Ram-
sarského dohovoru, najmä s Wetlands International, IUCN, WWF, 
BirdLife a s ich národnými pobočkami 

MŽP SR  Efektívna medzinárodná a cezhra-
ničná spolupráca 

15.2 Koordinovať činnosť v záujme ochrany mokradí pri imple-
mentácii smerníc EÚ a ostatných medzinárodných dohovorov 
(najmä Dohovor o biologickej diverzite, Dohovor o ochrane sťaho-
vavých druhov voľne žijúcich živočíchov, Dohoda o ochrane af-
ricko-eurázijských sťahovavých vodných vtákov, Dohovor 
o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných sta-
novíšť, Európsky dohovor o krajine, Karpatský dohovor, Dohovor 
o svetovom dedičstve, Dohovor o ochrane Dunaja, Dohovor 

MŽP SR 
MPRV SR 
MZVEZ SR 
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o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárod-
ných jazier, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy) a programov 
(UNESCO MaB) a propagovať racionálne využívanie vodných zdro-
jov, integrovaný manažment vodných zdrojov a integráciu mok-
radí do politík, plánov a stratégii ostatných sektorov  
15.3 Spracovať a realizovať programy starostlivosti a programy 
záchrany pre najohrozenejšie druhy sťahovavých vodných vtákov 
a rýb podľa medzinárodných dohovorov 

MŽP SR 

15.4 Podporovať činnosť a spoluprácu Karpatskej iniciatívy pre 
mokrade (CWI), zabezpečiť ďalšiu koordináciu zo strany ŠOP SR, 
zlepšiť výmenu informácií a skúseností  

MŽP SR 

15.5 Podporovať činnosť a spoluprácu v rámci Trilaterálnej ram-
sarskej platformy na cezhraničnej lokalite Niva na sútoku Morava-
Dyje-Dunaj 

MŽP SR 
MV SR 

15.6 Prostredníctvom cezhraničných pracovných skupín a komisií 
ovplyvňovať politiku pre mokrade a riešiť spoločné problémy  

MŽP SR 

16 Podporovať budovanie 
kapacít pre implemen-
táciu Ramsarského do-
hovoru, jeho Strategic-
kého plánu a Programu 
starostlivosti o mok-
rade Slovenska 

16.1 Vypracovať vzdelávací program pre zlepšenie kapacít organi-
zácií a orgánov štátnej správy pre manažment mokradí, ovplyvňo-
vanie plánovania a rozhodovania 

MŽP SR 
MPRV SR 
MV SR 

 Efektívnejšia a výkonnejšia činnosť 
správcov mokradí  
 
Ovplyvnené sektorové politiky, 
ktoré zohľadňujú ochranu a racio-
nálne využívanie mokradí  
 
 

16.2 Zabezpečiť pravidelné školenia pre zamestnancov inštitúcií 
ochrany prírody na zlepšenie ich znalostí a zručností pri ochrane, 
manažmente a revitalizácii mokradí, pri implementácii medziná-
rodných dohovorov a pri zvyšovaní odbornosti hodnotiteľov 
vplyvu činností na mokraďové územia 

MŽP SR 

16.3 Organizovať semináre pre odbornú verejnosť so zameraním 
na ochranu mokradí 

MŽP SR 

16.4 Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a s ostatnými sek-
tormi za účelom ovplyvnenia verejnej politiky a investícií, ako aj 
súkromných investícií 

MŽP SR 
MV SR 

16.5 Zabezpečiť metodické usmernenia pre jednotlivé sektory, 
ktoré majú vplyv na mokrade 

MŽP SR 

16.6 Posilniť kapacitu organizácií ochrany prírody pri zabezpečo-
vaní úloh súvisiacich s implementáciou Ramsarského dohovoru 

MŽP SR 
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Východiská pre Akčný plán v schválených dokumentoch: 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020  

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014 – 2020 

Koncepcia ochrany prírody a krajiny 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014), kap. 8. Navrhované adaptačné opatrenia v jednotlivých oblastiach 

Strategický plán pre sťahovavé druhy na r. 2015 – 2023 Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov 

Strategický plán na r. 2009-2017 Dohody o ochrane africko-euroázijských sťahovavých vodných vtákov AEWA 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do r. 2030 

Konanie Európskej komisie č. 2014/4190 voči SR v súvislosti s koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR   

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy 

Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík  

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 529/2013/EU z 21. mája 2013 o pravidlách započítavaní týkajúcich sa emisií skleníkových plynov a ich pohltenia v 
dôsledku činností súvisiacich s využívaním pôdy, zmenami vo využívaní pôdy a lesným hospodárstvom a o informáciách o opatreniach týkajúcich sa týchto činností 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020 

Rezortná koncepcia MŽP SR environmentálnej výchovy a vzdelávania do roku 2020 


