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Tab. Súhrn výdavkov Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 a synergia s cieľmi z Aichi (Strategický plán pre biodiverzitu CBD) 

 RÁMCE OPATRENÍ: 

OČAKÁVANÉ VÝDAVKY 

(EUR), ZDROJ FINANCOVANIA 

OPATRENÍ A MIERA ZABEZPEČENIA 

CBD 

(Ciele 

z Aichi 

 

strategické zámery (4), 

strategické ciele (18) a 

opatrenie na ich realizáciu 

Opatre-

nia roz-

počtovo 

zabezpe-

čené 

Plánované 

opatrenia 

so zabezp. 

rámc. 

zdrojom fi-

nancií 

Iné – 

mimo-

rozpoč-

tové 

zdroje 

(ŠFM 

a pod.) 

na r. 

2010 – 

2020) 

Zámer 1 – Riešenie príčin úbytku a degradácie mokradí 5 
Cieľ 1 Integrovanie úžitkov a ekosystémových služieb mokradí do národných, regionálnych a miestnych koncepcií, 

stratégií a plánov kľúčových sektorov týkajúcich sa oblastí vodného hospodárstva, energetiky, ťažby suro-

vín, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, výstavby, infraštruktúry a pod. na všetkých úrovniach 

64 000 10 000  2 

 Počet opatrení 9     

Cieľ 2 Zabezpečenie trvalo udržateľného využívania vôd pri rešpektovaní potrieb ekosystémov a povodí 137 000 767 000 170 000 7, 8 

 Počet opatrení 5     

Cieľ 3 Zabezpečenie využívania metodických usmernení a najlepšej praxe pre múdre/trvalo udržateľné  využíva-

nie vôd a mokradí verejným a súkromným sektorom 
5 000 5 000 12 000 4, 3, 7, 8 

 Počet opatrení 5     

Cieľ 4 Identifikovanie a stanovenie priorít pri inváznych nepôvodných druhoch a ciest ich šírenia, kontrola alebo 

odstraňovanie inváznych druhov a príprava a realizácia manažmentových opatrení na prevenciu ich zavá-

dzania a uchytenia 

20 000 445 000 105 000 9 

 Počet opatrení 3     

Zámer 2 – Efektívna ochrana a manažment sústavy ramsarských lokalít 11 
Cieľ 5 Zachovanie  charakteru ekosystémov ramsarských lokalít prostredníctvom efektívneho plánovania a spra-

vovania (manažmentu) 
 1 220 000 510 000 11, 12, 6 

 Počet opatrení 6     

Cieľ 6 Významné  zvýšenie počtu ramsarských lokalít v sústave, s prihliadnutím na nedostatočne zastúpené typy 

mokradí a na cezhraničné lokality 
   11, 10 

 Počet opatrení 1     

Cieľ 7 Vykonanie opatrení  v lokalitách, ktoré sú ohrozené stratou ekologického charakteru 30 000   12, 5, 7, 11 

 Počet opatrení 1     

Zámer 3 – Múdre/trvalo udržateľné využívanie všetkých mokradí  
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Cieľ 8 Skompletizovanie inventarizácií mokradí,  sprístupnenie výsledkov mapovania a ich využitie pre ochranu a 

efektívny manažment všetkých mokradí 5 000 405 000 
195 000 14, 18, 19, 

12 

 Počet opatrení 5     

Cieľ 9 Posilnenie múdreho/trvalo udržateľného využívania mokradí prostredníctvom integrovaného manažmentu 

na úrovni povodia 
28 000 10 mil. 200 000 4, 6, 7 

 Počet opatrení 7     

Cieľ 10 Demonštrovanie a zdokumentovanie služieb a úžitkov mokradí    13, 1, 2, 14 

 Počet opatrení 5     

Cieľ 11 Prebiehajúca alebo ukončená obnova (revitalizácia) v degradovaných mokradiach, prioritne v lokalitách, 

ktoré sú významné pre ochranu biodiverzity, znižovanie rizika prír. pohrôm, pre udržiavanie životnej 

úrovne obyvateľov a/alebo pre zmierňovanie klimatickej zmeny a adaptáciu na klimatickú zmenu 
5 000 7 000 000 

 15, 14 

 Počet opatrení 4     

Cieľ 12 Rozširovanie trvalo udržateľného rybného hospodárstva, poľnohospodárstva a ekoturizmu s ich prispením 

k ochrane biodiverzity a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov 
105 000 600 000  6, 7 

 Počet opatrení 3     

Zámer 4 – Podpora uplatňovania a realizácie  
Cieľ 13 Vypracovanie vedeckých a odborných príručiek k relevantným témam a ich poskytnutie vo vhodnej forme 

a jazyku pre využitie tvorcom politík a pre praktický výkon 
6 000 

 

  19 

 Počet opatrení 1     

Cieľ 14 Posilnenie  a rozvoj ramsarských regionálnych iniciatív v každom regióne  s aktívnym zapojením a podpo-

rou zmluvných strán tak, aby sa stali  efektívnym nástrojom na zabezpečenie úplnej implementácie dohovoru 
80 000 

 

 24 000 

 

 

 Počet opatrení 1     

Cieľ 15 Vyzdvihovanie hodnôt mokradí prostredníctvom komunikácie, výchovy, participácie verejnosti a osvety 90 000 155 000  1, 18 

 Počet opatrení 5     

Cieľ 16 Zvýšenie finančných a iných zdrojov pre efektívnu implementáciu Ramsar. strategického plánu 2016 – 

2021 (a Programu starostlivosti o mokrade Slovenska) z viacerých dostupných zdrojov 
40 000 330 000 
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 Počet opatrení 4     

Cieľ 17 Posilnenie medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach 130 000    

 Počet opatrení 4     

Cieľ 18 Podpora budovania kapacít pre implementáciu Ramsarského dohovoru, jeho Ramsarského strategického 

plánu na r. 2016 – 2021 (a Programu starostlivosti o mokrade Slovenska) 
16 000 50 000  17, 1 

 Počet opatrení 4     

Spolu 73 opatrení 761 000 20 987 000 1216000 - 
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Aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021: 

Akčný plán pre mokrade na roky 2015 – 2018 

(strategické zámery a ciele, opatrenia, gestor, roky plnenia/termín splnenia, 

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

 

(schválené uzn. vlády č. 304/2015 z 03.06.2015) 



 

 

Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu pre mokrade na roky  2015 – 

2018 (úlohy) 

Gestor 

(hlavný  

zodpo-

vedný, sú-

činnosť) + 

Roky plne-

nia (pred-

pokladaný 

termín za-

čatia 

a ukončenia 

úlohy) 

Odhadované/očakávané 

výdavky (v €), 

zdroj financovania opatrení 

a miera zabezpečenia 

Výstup 

(očakávané 

výsledky) 
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Zdroj finan-

covania 

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

a ekosystémových 

služieb mokradí do 

národných, regionál-

nych a miestnych 

koncepcií, stratégií a 

plánov kľúčových 

sektorov týkajúcich 

sa oblastí vodného 

hospodárstva, ener-

getiky, ťažby suro-

vín, poľnohospodár-

stva, cestovného ru-

chu, výstavby, infra-

štruktúry a pod. na 

všetkých úrovniach 

1.1 Zlepšiť koordináciu a integráciu aktivít za účelom dosiahnutia 

zhody medzi implementáciou európskych smerníc - rámcovej 

smernice o vode, smernice o hodnotení a manažmente povodňo-

vých rizík, smernice o biotopoch a smernice o vtákoch   

MŽP SR (SV, 

SVP, VÚVH, 

SAŽP, ŠOP 

SR, SOPaTK) 

MV SR 

MPRV SR 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MV SR, MPRV 

SR)  

- Hodnoty mokradí 

zahrnuté do politík 

vodného sektora na 

národnej úrovni a na 

úrovni povodí, ako aj 

do politík ostatných 

relevantných sektorov 

na národnej úrovni 

- Ovplyvnené sekto-

rové politiky a 

zohľadňujú ochranu a 

racionálne 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 

1.2 Zapracovať ochranu mokradí, ich trvalo udržateľné využívanie 

a revitalizáciu do Vodného plánu Slovenska 2, do Plánu manaž-

mentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR a do iných 

relevantných dokumentov, stratégií, plánovacích a rozhodovacích 

procesov v rôznych sektoroch pri ich spracovaní a aktualizácii, 

najmä v oblasti poľnohospodárstva, energetiky, ťažobného prie-

myslu, vodnej dopravy, výstavby a územného rozvoja, cestovného 

ruchu, ochrany biodiverzity, klimatickej zmeny, projektov pozem-

kových úprav a i. (napr. Stratégia protipovodňovej ochrany do roku 

2020, Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 

2020 a Akčný plán na roky 2014 – 2020, Stratégia rozvoja poľno-

hospodárstva, Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav, 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska, Stratégia rozvoja cestov-

ného ruchu SR do roku 2020, Strategický plán rozvoja dopravnej 

infraštruktúry SR do roku 2020, Koncepcia rozvoja vodnej dopravy 

SR, Energetická politika SR a i.). 

MŽP SR (SV, 

SOPaTK, od-

bor zmeny 

klímy) 

MPRV SR 

MH SR 

MDVRR SR 

MO SR 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MPRV SR, MH 

SR, MDVRR 

SR, MO SR)  



Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 – 2018 

(úlohy) 

Gestor + 

roky 

plnenia 

 

Odhadované výdavky 

(v €) 
Zdroj 

Výstup 

(očakávané 

výsledky) 
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1.3 Podporovať synergické pôsobenie v záujme ochrany mokradí 

a integrovaného manažmentu vodných zdrojov pri implementácii 

relevantných strategických dokumentov (Koncepcia štátnej envi-

ronmentálnej politiky SR, Aktualizovaná národná stratégia ochrany 

biodiverzity do roku 2020 a Akčný plán pre implementáciu opatrení 

vyplývajúcich zo stratégie, Koncepcia ochrany prírody a krajiny, 

Národná stratégia pre invázne druhy, Program rozvoja vidieka, Vy-

užívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo 

LULUCF, Národný lesnícky program SR, Stratégia adaptácie SR 

na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a i.) 

MŽP SR 
(SOPaTK, od-

bor zmeny 

klímy, SV) 

MPRV SR 

MH SR 

MV SR 

2015 – 2021 

 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MPRV SR, MH 

SR, MV SR  

vodných zdrojov a 

inými plánmi na 

úrovni povodia 

1.4 Zapracovať princípy ekologickej konektivity a zelenej infra-

štruktúry so zohľadnením ochrany a obnovy mokradí v rámci 

územného plánovania a plánov hospodárskeho a sociálneho roz-

voja vyšších územných celkov a v prípade potreby novelizovať prí-

slušné právne predpisy 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR, SV, 

SVP, SAŽP) 

MDVRR SR 

MV SR 

2015 – 2021 

50000 10000  50 000 ŠR 

(MŽP SR, 

MDVRR SR, 

MV SR) 

10 000 OP KŽP 

1.5 Zabezpečiť rešpektovanie potreby zachovania a obnovy rieč-

nych ekosystémov a populácií vodných živočíchov pri aktualizácii 

Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov 

Slovenskej republiky do roku 2030 a organizovať odborné poduja-

tia na túto tému 

MŽP SR (SV, 

SOPaTK, 

SVP, VÚVH, 

ŠOP SR, 

SAŽP) 

MH SR 

2015 – 2021 

14000   14 000 

ŠR (MŽP SR, 

MH SR) 

1.6 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, ako aj 

prepojenie ekosystémov v krajine 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR, 

SAŽP) 

2015 – 2016 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

1.7 Zosúladiť právne normy, metodiky a koncepcie na ochranu 

mokradí na ornej pôde, ochranu vodnej vegetácie v rybníkoch, bre-

hovej vegetácie a prirodzených brehov a korýt tokov pri plánovaní 

a realizácii zásahov pri využívaní pôdy, údržbe vodných tokov, pro-

tipovodňových opatreniach, údržbe ochranného pásma vonkajšieho 

nadzemného elektrického vedenia a riešiť ďalšie protirečenia 

ovplyvňujúce zachovanie mokradí v krajine 

MŽP SR 
(SOPaTK,  

SV) 

MPRV SR 

MH SR 

2015 – 2020 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MPRV SR, MH 

SR) 

1.8  Zabezpečiť  aktívnu účasť a činnosť  v Slovenskom ramsar-

skom výbore so zapojením príslušných rezortov, odborných a ve-

deckých inštitúcií a mimovládnych organizácií 

 

MŽP SR 
MPRV SR 

MDVRR SR 

MO SR 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MPRV SR, 

MDVRR SR, 



Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 – 2018 

(úlohy) 

Gestor + 

roky 

plnenia 

 

Odhadované výdavky 

(v €) 
Zdroj 

Výstup 

(očakávané 

výsledky) 
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MZVEZ SR 

2015 – 2021 

MO SR, 

MZVEZ SR) 

1.9 Spolupracovať s orgánmi štátnej a verejnej správy a ostatnými 

sektormi s cieľom ovplyvniť  verejnú politiku a investície, ako aj 

súkromné investície 

MŽP SR 
MV SR, 

VÚC, obce 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MV SR) 

2 Zabezpečenie trvalo 

udržateľného využí-

vania vôd pri rešpek-

tovaní potrieb eko-

systémov a povodí 

2.1 Zapojiť orgány štátnej správy, spotrebiteľov vody a ostatné sub-

jekty na lokálnej úrovni, na úrovni povodia a na národnej úrovni do 

aktivít zameraných na poznanie a podporu funkcie mokradí v hyd-

rologickom cykle, zachovávanie prietokov a požiadaviek pre trvalú 

udržateľnosť mokradí pri rozličných spôsoboch využívania vody 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

SV) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) - Zníženie rozsahu 

degradácie a úbytku 

mokradí 

- Dynamika vody v 

mokradiach sa udr-

žuje na úrovni, ktorá 

zachováva ich ekolo-

gický charakter 

- Stanovenie požiada-

viek pre udržanie eko-

logického charakteru 

mokradí 

- Príjmy z ekosysté-

mových služieb mok-

radí (viazanie uhlíka, 

čistenie vody, ryby) 

re-investované do 

udržiavania ich ekolo-

gického charakteru 

2.2 Zabezpečiť kontinuitu vodných tokov a odstraňovať bariéry vo 

vodných tokoch s cieľom podpory biodiverzity a obnovy funk-

čnosti riečnych ekosystémov 

MŽP SR 
(SOPaTK,  

SV) 

MPRV SR 

MO SR 

2015 – 2021 

100 

tis. 

700 tis.  100 000 ŠR 

(MŽP SR, MO 

SR, MPRV SR) 

600 000 OP 

KŽP, 100 000 

LIFE 

2.3 Pri vydávaní rozhodnutí o odbere vody na rôzne využitie zabez-

pečiť dostatočné množstvo vody pre vodné a mokraďové ekosys-

témy 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV) 

MV SR, obce 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MV SR) 

2.4 Realizovať opatrenia na zvýšenie ekologickej funkčnosti prí-

rodných a umelo vytvorených mokraďových krajinných prvkov, 

vrátane ochrany mokradí v urbanizovanom prostredí, podpory ko-

nektivity s prímestskou krajinou, obnovy vodného režimu lužných 

lesov v chránených územiach, stanovenia cieľového stavu (pone-

chanie na prirodzený vývoj resp. aktívne zasahovanie, obnovenie 

dynamiky vody v mokradiach) 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV, ŠOP SR, 

SVP, SAŽP) 

MPRV SR 

MDVRR SR 

ÚKE SAV 

SRZ 

2015 – 2021 

30000 220 tis.  30 000 ŠR 

(MŽP SR, 

MPRV SR, 

MDVRR SR), 

150 000 OP 

KŽP, 70 000 iné 

programy 

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 charakter ekosystémov 

mokradí 

MŽP SR 

(SOPaTK,  

SV, ŠOP SR, 

VÚVH, 

SHMÚ, SVP) 

SRZ 

2015 – 2021 

7000 17000  7 000 ŠR (MŽP 

SR) 

17 000 OP KŽP 



Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 – 2018 

(úlohy) 

Gestor + 

roky 

plnenia 

 

Odhadované výdavky 

(v €) 
Zdroj 

Výstup 

(očakávané 

výsledky) 

 

8 
 

3 Zabezpečenie využí-

vania metodických 

usmernení a najlep-

šej praxe pre 

múdre/trvalo udrža-

teľné  využívanie 

vôd a mokradí verej-

ným a súkromným 

sektorom 

3.1 Zabezpečiť preklad a distribúciu ramsarských príručiek o vode 

a mokradiach, o prerozdelení vôd a ich manažmente, o manaž-

mente podzemných vôd, o prínose mokradí k adaptácii na klima-

tickú zmenu  a ďalších metodických materiálov (vrátane vytvorenia 

online databázy odborných publikácií), ako aj sprostredkovaných 

informáciách pre verejnosť najmä obciam v ramsarských lokali-

tách, odborným inštitúciám, okresným úradom, vlastníkom a uží-

vateľom prostredníctvom letákov, regionálnych periodík atď. 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR, SV, 

SHMÚ, 

VÚVH) 

2015 – 2021 

5000 17000  5 000 ŠR (MŽP 

SR) 

5 000 OP KŽP 

12 000 iné pro-

gramy  

- 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 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 

(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2017 

nešpecifikované ŠR (MPRV SR, 

MŽP SR)  

3.3 Vykonať analýzu existujúcich fin. mechanizmov a zdrojov vy-

užiteľných pre ochranu, manažment, múdre využívanie a revitali-

záciu mokradí a distribuovať informáciu o finančných možnostiach 

verejnosti 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

v spolupráci s 

MPRV SR 

2015 – 2019 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

3.4 Odstrániť alebo reformovať protirečenia a stimuly (vrátane do-

tácií na hydroenergetiku) škodlivé pre zachovanie mokradí a na ne 

viazané živočíchy a rastliny a rozvíjať pozitívne stimuly  

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV)  

MPRV SR 

MH SR 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MPRV SR, 

MŽP SR, MH 

SR) 

3.5 Zabezpečiť osvetu a kontrolné a regulačné mechanizmy k zá-

kazu používania oloveného streliva (od 01.01.2015) a pripravovať 

zmeny právnych predpisov a osvetu k zabezpečeniu obmedzovania 

používania olovených rybárskych závaží v mokradiach  

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV) SRZ 

MPRV SR  

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MPRV SR) 

4 Identifikovanie 

a stanovenie priorít 

pri inváznych nepô-

vodných druhoch a 

ciest ich šírenia, 

kontrola alebo od-

straňovanie inváz-

4.1 Vykonať mapovanie inváznych druhov rastlín a živočíchov 

v mokraďových lokalitách, ich výskum a určenie priorít pre manaž-

mentové opatrenia 

MŽP SR  
(SOPaTK) 

2015 – 2021 

15000 30000  15 000 ŠR 

(MŽP SR) 

30 000 OP KŽP 

- Obnovenie / udrža-

nie ekologického cha-

rakteru mokradí  

4.2 Navrhnúť osobitné opatrenia pre invázne druhy v mokradiach 

a pozdĺž vodných tokov a zabezpečiť odstraňovanie inváznych dru-

hov a obnovu poškodených biotopov prioritne v ramsarských loka-

litách a iných významných mokradiach (Natura 2000, chránené 

územia atď.) 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR, SV, 

SVP) 

MPRV SR 

2015 – 2021 

10000 490 tis.  5000 ŠR (MŽP 

SR, MPRV SR), 

400 000 OP 

KŽP, 95 000 

LIFE 
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nych druhov a prí-

prava a realizácia 

manažmentových 

opatrení na preven-

ciu ich zavádzania a 

uchytenia 

4.3 Zabezpečiť informovanosť správcov vodných tokov, obcí 

a ďalších subjektov, získavať podporu a angažovanosť širokej ve-

rejnosti pre prevenciu, kontrolu a odstraňovanie inváznych druhov 

rastlín a živočíchov v mokradiach 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR, SV, 

SVP) 

2015 – 2021 

5000 25000  5 000 ŠR (MŽP 

SR) 

15 000 OP KŽP 

10 000 EÚ ŠF 

Zámer 2: Efektívna ochrana a manažment sústavy ramsarských lokalít 

5 Zachovanie  charak-

teru ekosystémov 

ramsarských lokalít 

prostredníctvom 

efektívneho plánova-

nia a spravovania 

(manažmentu) 

5.1 Zabezpečiť územnú ochranu častí ramsarských lokalít (zarade-

nie do kategórie chránených území), ktoré nie sú pokryté súčasnou 

sústavou chránených území, najmä v RL Alúvium Tisy a Poiplie a 

vypracovanie programov starostlivosti o tieto ramsarské lokality 

(územia chránené podľa medzinárodných dohovorov) 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

MV SR 

2015 – 2017 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR,  

MV SR) 

- Nárast počtu lokalít 

reportovaných ako 

stabilné, a so zlepšu-

júcimi sa podmien-

kami 

- Dostupné kompletné 

informácie súhrnného 

prínosu ramsarskej 

sústavy dôležitých lo-

kalít pri poskytovaní 

ekosystémových slu-

žieb a benefitov na lo-

kálnej úrovni, na 

úrovni povodia, 

mesta, na krajskej 

úrovni, národnej, regi-

onálnej a globálnej 

úrovni. 

5.2 Zabezpečiť vypracovanie a schválenie programov starostlivosti 

/ programov záchrany pre všetky ramsarské lokality na Slovensku 

a pre územia Natura 2000 mokraďového charakteru 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2020 

30000 190 tis.  220 000 OP 

KŽP 

5.3 Zabezpečiť implementáciu programov starostlivosti / progra-

mov záchrany o najmenej 12 ramsarských lokalít a 20 chránených 

území mokraďového charakteru 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

510 

tis. 

1 mil.  500 000 LIFE, 

10 000 ŠFM, 

1 000 000 OP 

KŽP 

5.4 Zabezpečiť sledovanie efektívnosti starostlivosti o ramsarské 

lokality formou ročného hodnotenia podľa metodiky CPAMETT 

(Carpathian Protected Areas Management Effectiveness Tracking 

Tool) 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

5.5 Spracovať usmernenie pre orgány štátnej správy v oblasti život-

ného prostredia o územiach medzinárodného významu a ohľadom 

posudzovania vplyvov na životné prostredie a strategického hodno-

tenia 

MŽP SR  
(SOPaTK, 

ŠOP SR, 

SAŽP) 

2015 – 2017 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

5.6 Aktualizovať ramsarské informačné formuláre a mapy ramsar-

ských lokalít v šesťročných cykloch 
MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015, 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

6 Významné  zvýšenie 

počtu ramsarských 

lokalít v sústave, s 

prihliadnutím na ne-

dostatočne zastúpené 

6.1 Rozšíriť Zoznam mokradí medzinárodného významu o nedos-

tatočne zastúpené typy mokradí zo SR (najmä slaniská, horské 

plesá, rašeliniská, horské toky, vápnité slatiny a i.)  

MŽP SR 

(SOPaTK) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) - Doplnenie sústavy 

ramsarských lokalít 

mokraďami s väčšou 

rozlohou a nedosta-

točne zastúpenými 

typmi mokradí 
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typy mokradí a na 

cezhraničné lokality 

- Prevencia, zastave-

nie a zvrátenie úbytku 

a degradácie (udrža-

nie ekol. charakteru)  

7 Vykonanie opatrení  

v lokalitách, ktoré sú 

ohrozené stratou 

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 (SV 

– SVP, 

SOPaTK – 

ŠOP SR) 

MPRV SR 

MV SR 

SRZ 

2015 – 2021 

30000   ŠR (MŽP SR,  

MV SR,  

MPRV SR) 

- Prevencia, zastave-

nie a zvrátenie úbytku 

a degradácie (udrža-

nie ekol. charakteru)  

- Efektívnejšia odozva 

na ohrozenia ekolo-

gického charakteru a 

implementácia opat-

rení pre udržiavanie 

alebo obnovu ekolo-

gického charakteru. 

Zámer 3: Múdre/trvalo udržateľné využívanie všetkých mokradí 

8 Skompletizovanie 

inventarizácií mok-

radí,  sprístupnenie 

výsledkov mapova-

nia a ich využitie pre 

ochranu a efektívny 

manažment všetkých 

mokradí 

8.1 Pokračovať v celoplošnom mapovaní mokradí na Slovensku 

s dôrazom na riečne ekosystémy s hodnotením ich významnosti, in-

formácie sprístupniť na internete 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

5000 100 tis.  5 000 ŠR (MŽP 

SR), 100 000 

OP KŽP 

- Identifikované  dôle-

žité mokrade a 

poznaný ich ekolo-

gický charakter 

8.2 Napomáhať vytváraniu rámcov pre podporu realizácie vý-

skumu biotických a abiotických zložiek a prvkov v mokradiach 

s cieľom zlepšenia stavu vedomostí, zabezpečiť sprístupnenie po-

znatkov a prenos informácií do praxe a rozhodovacích procesov 

MŠVVŠ SR 
MŽP SR 

(SOPaTK) 

2015 – 2021 

5000 195 tis  5 000 OP KŽP 

195 000 ŠF EÚ 

APVV, VEGA 

Horizon 2020 

8.3 Prepojiť databázy z projektov, výskumov a ďalších zdrojov 

a zabezpečiť ich aktualizáciu s využitím štandardných dátových 

formulárov lokalít Natura 2000 a zabezpečiť ich sprístupnenie 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR, 

SAŽP, SVP, 

VÚVH, SV, 

SHMÚ, VV) 

SRZ 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

8.4 Monitorovať mokraďové biotopy a druhy európskeho a národ-

ného významu, prioritne v chránených územiach, územiach Natura 

2000 a územiach medzinárodného významu a koordinovať monito-

ring s cieľmi a úlohami rámcovej smernice o vode a s medzinárod-

nými monitorovacími programami 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR, SV, 

SVP, VÚVH) 

SRZ 

2015 – 2021 

20000 280 tis.  20 000 OPŽP 

280 000 

OP KŽP 

8.5 Zabezpečiť skvalitnenie a pravidelnú aktualizácia webových 

stránok MŽP SR, ŠOP SR, CWI a ďalších relevantných inštitúcií 
MŽP SR 

(SOPaTK, 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 
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a poskytovanie informácií súvisiacich s mokraďami 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 aktua-

lizovať informácie o mokradiach, relevantnými údajmi a odkazmi 

o mokradiach prispievať do „Clearing house mechanizmu“ pre bi-

odiverzitu, v rámci enviroportálu (a geoportálu) doplniť pre verej-

nosť základné informácie  o mokradiach, interaktívnu mapu mok-

radí a priebeh hraníc ramsarských lokalít (ako aj ostatných mokradí 

na rôznych hierarchických úrovniach – lokálne, regionálne, ná-

rodné)  

ŠOP SR, 

SAŽP) 

2015 – 2021 

9 Posilnenie múd-

reho/trvalo udržateľ-

ného využívania 

mokradí prostredníc-

tvom integrovaného 

manažmentu na 

úrovni povodia 

9.1 Doplniť národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) 

pre biotopy, na ktoré sa viažu vodné a mokraďové ekosystémy 

v zmysle požiadaviek Európskej komisie, 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 a rýb (napr. jeseterovité) 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR, SV – 

SVP) SRZ 

2015 – 2020 

nešpecifikované 

 

ŠR (MŽP SR) - 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 

9.2 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) a zlep-

šovanie starostlivosti o vybrané mokraďové druhy živočíchov 

(napr. bobor, vydra, ryby, vodné a na vodu viazané vtáky,...) najmä 

prostredníctvom zonácie území, programov starostlivosti a realizá-

ciou manažmentových opatrení, predovšetkým v chránených úze-

miach, územiach Natura 2000 a v územiach medzinárodného vý-

znamu so zohľadnením širšieho okolia (mikropovodia) mokradí  

MŽP SR 

(SOPaTK – 

ŠOP SR, SV – 

SVP) 

MPRV SR 

ÚKE SAV 

SRZ 

2015 – 2021 

200 

tis. 

10 mil.  180 000 ŠFM 

10 000 000 

OP KŽP 

20 000 LIFE 

9.3 Vytýčiť zóny pokoja a zvýšiť priamy dozor na ohrozených 

hniezdnych lokalitách v mokradiach, ktoré sú pod veľkým antro-

pickým vplyvom 

MŽP SR 
(SOPaTK – 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

9.4 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 

 (SOPaTK – 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

9.5 Vytvoriť gestorskú skupinu pre mokrade v rámci ŠOP SR so 

zastúpením špecialistov z každého organizačného útvaru  
MŽP SR 

(SOPaTK – 

ŠOP SR) 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 
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2015 – 2016 

9.6 Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu a efektívnu spoluprácu 

s relevantnými partnermi v susedných krajinách najmä v cezhranič-

ných mokradiach: RL Latorica, RL Alúvium Tisy, TRL Niva na 

sútoku Morava-Dyje-Dunaj, RL Mokrade Oravskej kotliny, RL Po-

iplie, RL Dunajské luhy, RL Domica-Baradla a zahrnúť problema-

tiku do bilaterálnych dohôd 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV) 

2015 – 2021 

28000   ŠR (MŽP SR) 

9.7 Rozvíjať osvetu a podporu pre vytváranie umelých mokradí 

a využívanie koreňových čistiarní odpadových vôd aj prostredníc-

tvom masmédií 

obce 

MŽP SR 

(SAŽP) 

MDVRR SR 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

10 Demonštrovanie a 

zdokumentovanie 

služieb a úžitkov 

mokradí  

10.1 Pri vypracovaní metodiky hodnotenia ekosystémových služieb 

a jej implementácii na modelových územiach zohľadňovať aj bene-

fity poskytované ramsarskými lokalitami a ďalšími mokraďami 

MŽP SR 

(SOPaTK)  

SAV 

2015 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) - Príjmy z ekosysté-

mových služieb mok-

radí (viazanie uhlíka, 

čistenie vody, ryby) 

re-investované do 

udržiavania ich ekolo-

gického charakteru 

10.2 Zabezpečiť doplnenie kapitoly o ekosystémových službách 

(vrátane ekosystémových služieb mokradí) pre potreby zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

MŽP SR 
(SOPaTK) 

2015 – 2020 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

10.3 Rozpracovať metodiku na výpočet hodnoty ekosystémových 

služieb mokradí a následne navrhnúť systém platieb za ekosysté-

mové služby v podmienkach SR 

MŽP SR 

(SOPaTK)  

2015 – 2016 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

10.4 Rozpracovať systém podpory lokálnych produktov, certifiká-

cie a predaja environmentálne vhodných produktov z oblasti s ram-

sarskými lokalitami a inými významnými mokraďami s prepoje-

ním na existujúce možnosti zapojenia sa subjektov do systému 

EMAS a označovania environmentálne vhodných produktov (napr. 

environmentálne služby a výrobky) a certifikačných systémov (bi-

oprodukt, FSC atď.)  

MŽP SR 
(SAŽP) 

MPRV SR 

2015 – 2020 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

10.5 Pripraviť pilotný projekt pre demonštrovanie ekosystémových 

služieb mokradí (napr. Parížske močiare, rieka Dunaj, Rudava, Mo-

rava, Latorica) 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SAŽP) 

2015 – 2017 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

11 Prebiehajúca alebo 

ukončená obnova 

(revitalizácia) v deg-

radovaných mokra-

diach, prioritne v lo-

11.1 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 

(SOPaTK, 

ŠOP SR, SV, 

VÚVH, 

SHMÚ, SVP, 

SAŽP) 

SRZ 

 3,5 mil.  OP KŽP - Obnovenie / udrža-

nie ekologického cha-

rakteru 

- Hodnoty mokradí sú 

integrované do iných 
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kalitách, ktoré sú vý-

znamné pre ochranu 

biodiverzity, znižo-

vanie rizika prírod-

ných pohrôm, pre 

udržiavanie životnej 

úrovne obyvateľov 

a/alebo pre zmierňo-

vanie klimatickej 

zmeny a adaptáciu 

na klimatickú zmenu 

MPRV SR 

2016 – 2021 

relevantných sektoro-

vých politík na národ-

nej úrovni 

- Uznanie prínosu 

mokradí pre zníženie 

hrozby prírodných ka-

tastrof, pre adaptáciu 

na klimatickú zmenu 

a zmierňovanie  kli-

matických zmien 

11.2 Zabezpečiť realizáciu navrhovaných adaptačných opatrení zo 

Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

(ochranné opatrenia na infiltračných územiach a v pramenných ob-

lastiach, riešenie environmentálnych záťaží, zvýšenie inundačnej 

a retenčnej kapacity krajiny, protierózne opatrenia, zmeny vo vyu-

žívaní poľnohospodárskej krajiny, trvalo udržateľné obhospodaro-

vanie trávnych porastov, manažment a revitalizácia mokradí, vrá-

tane rašelinísk, umožnenie prirodzenej dynamiky tokov, vytváranie 

mokradí, vrátane v zastavaných územiach, zalesňovanie, budova-

nie zelenej infraštruktúry a i.) 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV,  SGaPZ)  

MPRV SR 

MDVRR SR 

2015 – 2021 

500 

tis. 

3 mil.  OP KŽP 

11.3 Vypracovať zásady a návrhy manažmentu a obnovy pre raše-

liniskové typy biotopov aj s ohľadom na ich schopnosť viazať uhlík 

a zadržiavať vodu 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

MPRV SR 

2016 

5000   ŠR (MŽP SR) 

11.4 Realizovať opatrenia na zvýšenie významnosti mokradí 

v mestskom životnom prostredí a prijať opatrenia, aby sa zabránilo 

ich degradácii 

MŽP SR 
(SAŽP) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) - Obnovené ekosys-

témy v urbanizovanej 

krajine a širšom okolí 

- Dokumentácia Ur-

ban systém 

12 Rozširovanie trvalo 

udržateľného ryb-

ného hospodárstva, 

poľnohospodárstva 

a ekoturizmu s ich 

prispením k ochrane 

biodiverzity a zvyšo-

vaniu životnej 

úrovne obyvateľov 

12.1 Zabezpečiť zlepšovanie podmienok pre prirodzené rozmnožo-

vanie pôvodných druhov rýb vo voľných vodách a v prípade po-

treby podporovať umelé zarybňovanie do vhodných úsekov tokov 

MŽP SR 

(SV), SRZ 

2015 – 2021 

100 

tis. 

600 tis.  100 000 ŠR 

(MŽP SR), 

600 000 

OP KŽP 

 

12.2 Pripraviť príručky a metodické pokyny pre žiadateľov o po-

skytnutie podpory z PRV SR 2014 – 2020, aby sa podporilo efek-

tívne čerpanie finančných prostriedkov alokovaných pre jednotlivé 

opatrenia PRV SR 2014 – 2020 a pozitívne ovplyvnila biodiverzita 

(zahrnujúc biodiverzitu v mokradiach) a podporiť realizáciu prí-

slušných opatrení PRV 

MPRV SR 

MŽP SR 

(SOPaTK) 

2015 – 2020 

 1 mil.  PRV 

12.3 Vypracovať analýzu hodnôt mokradí  a ich obnovy pre mäkké 

formy cestovného ruchu (vrátane vodnej turistiky, rekreačného ry-

bolovu a ekoturistiky), zabezpečiť podporu propagácie medzi rele-

vantnými skupinami, vytvoriť návrhy nástrojov vhodných foriem 

turizmu v mokraďových územiach pre rozvoj „zeleného“ cestov-

ného ruchu (v nadväznosti na opatrenie 1 o) Stratégie rozvoja ces-

tovného ruchu do r. 2020) 

MŽP SR 
(SOPaTK) 

MDVRR SR 

2015 – 2016 

10000   5 000 nór. 

granty 

5 000 ŠR (MŽP 

SR) 

 



Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 – 2018 

(úlohy) 

Gestor + 

roky 

plnenia 

 

Odhadované výdavky 

(v €) 
Zdroj 

Výstup 

(očakávané 

výsledky) 
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Zámer 4:  Podpora uplatňovania a realizácie 
13 Vypracovanie ve-

deckých a odbor-

ných príručiek k re-

levantným témam a 

ich poskytnutie vo 

vhodnej forme a ja-

zyku pre využitie 

tvorcom politík a pre 

praktický výkon 

13.1 Zabezpečiť spoluprácu pri príprave a preklade príručiek a me-

todických materiálov so zameraním na ochranu, manažment, ob-

novu a integráciu mokradí na úrovni povodia, pre hodnotenie 

vplyvu činností na územia Natura 2000 a i. 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

SRZ 

2015 – 2021 

6000   ŠR (MŽP SR) - Efektívnejšia a vý-

konnejšia činnosť 

správcov mokradí pri 

ochrane a obnove 

mokradí 

- Príručka o mokra-

diach integrovaná do 

politík/plánov a stra-

tégii ostatných rele-

vantných sektorov na 

národnej úrovni 

- Zvýšenie investícii 

na udržiavanie ekolo-

gického charakteru 

mokradí v príslušných 

povodiach 

14 Posilnenie  a rozvoj 

ramsarských regio-

nálnych iniciatív 

v každom regióne  

s aktívnym zapoje-

ním a podporou 

zmluvných strán tak, 

aby sa stali  efektív-

nym nástrojom na za-

bezpečenie 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 

MŽP SR  
(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

92000 12000  80 000 ŠR 

(MŽP SR) 

24 000 CWI 

- Funkčné regionálne 

iniciatívy podporujúce 

implementáciu Ram-

sarského dohovoru  

15 Vyzdvihovanie hod-

nôt mokradí pro-

stredníctvom komu-

nikácie, výchovy, 

participácie verej-

nosti a osvety 

15.1 Vypracovať a schváliť program komunikácie, výchovy, vzde-

lávania a osvety (CEPA) v oblasti ochrany a trvalo udržateľného 

využívania mokradí na Slovensku v nadväznosti na nové koncepcie 

a stratégie v tejto oblasti a zabezpečiť jeho implementáciu 

MŽP SR 

(SOPaTK – 

ŠOP SR, 

SMOPJ, ZOO 

Bojnice,  Sek-

cia environ-

mentálnej po-

litiky, SAŽP, 

10000 50000  50 000 OP 

KŽP,  

10 000 ŠR 

(MŽP SR) 

- Širšia podpora verej-

nosti a snáh o udržia-

vanie ekologického 

charakteru mokradí 



Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 – 2018 

(úlohy) 

Gestor + 

roky 
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Odhadované výdavky 

(v €) 
Zdroj 

Výstup 

(očakávané 

výsledky) 
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SGaPZ – 

SBM), 

SRZ 

2015 – 2021 

15.2 Organizovať podujatia a environmentálne vzdelávanie na 

miestnej, regionálnej, celoslovenskej a celokarpatskej úrovni so za-

meraním na mokrade pre rôzne cieľové skupiny (vrátane orgánov 

štátnej a verejnej správy, správcov tokov, projektantov, užívateľov 

vody, podnikateľov), s využitím podujatí k Svetovému dňu mok-

radí a k ďalším významným dňom (napr. Ekodni jar, Ekodni jeseň 

pre materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy, 

workshopy a podujatia k významným výročiam spojeným s ochra-

nou prírody, informačné a edukačné aktivity zamerané na zvyšova-

nie environmentálneho povedomia o mokradiach) 

MŽP SR 

(SOPaTK – 

ŠOP SR, 

SMOPJ, ZOO 

Bojnice,  Sek-

cia environ-

mentálnej po-

litiky, SAŽP, 

SGaPZ – 

SBM) 

2015 – 2021 

80000   ŠR (MŽP SR), 

projekty 

15.3 Podporovať účasť verejnosti pri monitoringu mokradí a ich 

druhov a biotopov v Komplexnom informačnom monitorovacom 

systéme 

MŽP SR 

(SOPaTK – 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

nešpecifikované SR (MŽP SR) 

15.4 Podporovať projekty, pripraviť a aktualizovať propagačné 

a výchovno-vzdelávacie materiály a odborné materiály o proble-

matike ochrany a obnovy mokradí a zabezpečiť vhodnú distribúciu 

verejnosti 

MŽP SR 
(SOPaTK – 

ŠOP SR, 

SMOPJ, ZOO 

Bojnice, 

SAŽP) 

2015 – 2021 

45000 50000  OP KŽP 

 

15.5 Zriaďovať nové informačné strediská v ramsarských lokali-

tách a iných mokraďových územiach a zabezpečiť ich prevádzku, 

vrátane sprievodcovských služieb 

MŽP SR 
(SOPaTK – 

ŠOP SR) 

obce 

2015 – 2021 

10000   10 000 OP KŽP 

16 Zvýšenie finančných 

a iných zdrojov pre 

efektívnu implemen-

táciu Ramsarského 

strategického plánu 

na r. 2016 – 2021 (a 

Programu starostli-

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 

(SOPaTK – 

ŠOP SR, SV) 

MPRV SR 

obce, MVO 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR, 

MPRV SR) 

- Zvýšenie investícii 

pre udržiavanie ekolo-

gického charakteru 

mokradí 

16.2 Podporovať obnovu a vytváranie mokradí v grantovom me-

chanizme pre podporu budovania zelenej infraštruktúry na lokálnej 

úrovni  

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV, SAŽP) 

40000   ŠR (MŽP SR) 



Č. Ciele 
Opatrenia akčného plánu na roky  2015 – 2018 

(úlohy) 

Gestor + 

roky 
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(v €) 
Zdroj 

Výstup 

(očakávané 

výsledky) 
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vosti o mokrade Slo-

venska) z viacerých 

dostupných zdrojov 

2015 – 2021 

16.3 Propagovať možnosti verejných a súkromných investícií do 

obnovy a racionálneho využívania mokradí a zlepšiť zapojenie štát-

nych a neštátnych subjektov do výskumu, ochrany, manažmentu 

a monitoringu mokraďových lokalít  

MŽP SR 

(ŠOP SR, 

SAŽP) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 

16.4 Zabezpečiť výkup kľúčových pozemkov v mokraďových 

ÚEV a RL (priority, pasportizácia), využívať existujúce finančné 

nástroje (finančný príspevok, zmluvná ochrana, prenájom pozem-

kov, dohoda o manažmente a i.) a hľadať nové možnosti financo-

vania na motiváciu a podporu vlastníkov a užívateľov pozemkov 

spojené s osvetou a šírením informácií k ochrane mokradí najmä 

v ramsarských lokalitách  

MŽP SR 
(SOPaTK – 

ŠOP SR, SV, 

SVP) 

2016 – 2020 

 330 tis.  330 000 

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 
(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

120 

tis. 

  ŠR (MŽP SR) - Efektívna medziná-

rodná a cezhraničná 

spolupráca 

17.2 Koordinovať činnosť sektorov a organizácií pri implementácii 

smerníc EÚ a ostatných medzinárodných dohovorov (najmä Doho-

vor o biologickej diverzite, Dohovor o ochrane sťahovavých dru-

hov voľne žijúcich živočíchov, Dohoda o ochrane africko-eurázij-

ských sťahovavých vodných vtákov, Dohovor o ochrane európ-

skych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, Európsky 

dohovor o krajine, Karpatský dohovor, Dohovor o svetovom dedič-

stve, Dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní Dunaja, 

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a me-

dzinárodných jazier, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy) 

a programov (UNESCO MaB) v záujme ochrany mokradí, propa-

govať racionálne využívanie a integrovaný manažment vodných 

zdrojov a integráciu ochrany mokradí do politík, plánov a stratégii 

ostatných sektorov  

MŽP SR 
(SOPaTK, 

SV, odbor 

zmeny klímy,  

Sekcia envi-

ronmentálnej 

politiky) 

MPRV SR 

MZVEZ SR 

2015 – 2021 

nešpecifikované 

 

ŠR (MŽP SR, 

MPRV SR, 

MZVEZ SR) 

17.3 Podporovať činnosť, spoluprácu, projekty a zlepšiť výmenu 

informácií a skúseností  v rámci  Trilaterálnej ramsarskej platformy 

na cezhraničnej lokalite Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj a sú-

stavy chránených území na Dunaji (DANUBEPARKS) 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

SV, ŠOP SR) 

MV SR 

2015 – 2021 

10000   ŠR (MŽP SR,  

MV SR) 

17.4 Prostredníctvom cezhraničných pracovných skupín a komisií 

ovplyvňovať politiku pre ochranu mokradí a riešiť spoločné prob-

lémy v rôznych sektoroch  

MŽP SR 
(SOPaTK, 

SV) 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR) 
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Pozn. Vodný plán Slovenska (2016 – 2021) bude sfinalizovaný až koncom roka 2015: výšku finančných prostriedkov nedokážeme odhadnúť pred čerpaním, vyčlenená je 

celková suma a nie je v súčasnosti známa špecifikácia. 

2015 – 2021 

18 Podpora budovania 

kapacít pre imple-

mentáciu Ramsar-

ského dohovoru, 

jeho Ramsarského 

strategického plánu 

na r. 2016 – 2021 (a 

Programu starostli-

vosti o mokrade Slo-

venska) 

18.1 Vypracovať a realizovať vzdelávací program pre organizácie 

a orgány štátnej správy v oblasti manažmentu mokradí, ovplyvňo-

vania plánovania a rozhodovania 

MŽP SR 

(SOPaTK, 

SV, SAŽP) 

MV SR 

MPRV SR 

2015 – 2021 

2000 28000  OP KŽP - Efektívnejšia a vý-

konnejšia činnosť 

správcov mokradí  

- Ovplyvnené sekto-

rové politiky, ktoré 

zohľadňujú ochranu a 

racionálne využívanie 

mokradí  

 

 

18.2 Zabezpečiť metodické usmernenia a pravidelné školenia pre 

zamestnancov inštitúcií ochrany prírody a vodného hospodárstva 

na zlepšenie ich znalostí a zručností pri ochrane, manažmente a re-

vitalizácii mokradí, pri implementácii medzinárodných dohovorov, 

ovplyvňovaní verejnej politiky a pri zvyšovaní odbornosti hodnoti-

teľov vplyvu činností na mokraďové územia 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

SV, ŠOP SR) 

MV SR 

2015 – 2021 

2000 18000  OP KŽP 

18.3 Organizovať semináre pre odbornú verejnosť so zameraním na 

ochranu mokradí 
MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR, 

SMOPJ, 

SAŽP) 

2015 – 2021 

16000   ŠR (MŽP SR) 

18.4 Zvýšiť kapacitu orgánov a organizácií ochrany prírody pri za-

bezpečovaní úloh súvisiacich s implementáciou Ramsarského do-

hovoru 

MŽP SR 
(SOPaTK, 

ŠOP SR) 

2015 – 2021 

nešpecifikované ŠR (MŽP SR), 

projekty 

 18 strategických  cieľov, 4 strategické zámery, 73 opatrení       


