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Oznam – obmedzenie vývozu a komerčnej činnosti s vybranými druhmi 

mačkovitých šeliem 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, s účinnosťou k 01.12.2020  

pozastavilo  

a) vydávanie povolení na vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov rodu Panthera, 

Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma okrem výnimočného účelu v jednoznačnom 

a preukázateľnom záujme ochrany, zachovania a záchrany populácie daných druhov vo 

voľnej prírode (napr. medzi licencovanými zoologickými záhradami, alebo subjektmi, 

ktoré sú preukázateľne zapojené do schválených medzinárodných záchranných 

programov, pre záchytné strediská1, na vedecké účely či na účely vymáhania práva), 

 

b) udeľovanie výnimiek zo zákazu komerčných činností s exemplármi druhov rodu 

Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma zaradených do prílohy A nariadenia Rady 

(ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu 

s nimi v platnom znení okrem výnimočného účelu v jednoznačnom a preukázateľnom 

záujme ochrany, zachovania a záchrany populácie daných druhov vo voľnej prírode 

(napr. pre licencované zoologické záhrady, alebo subjekty, ktoré sú preukázateľne 

zapojené do schválených medzinárodných záchranných programov, pre záchytné 

strediská1, na vedecké účely či na účely vymáhania práva). 

  

Prijaté opatrenia vychádzajú z princípu predbežnej opatrnosti a z požiadaviek stanovených 

Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín (CITES), najmä rezolúcie 12.5 (Rev. CoP18), ktorá vyzýva strany, ktorých legálny 

domáci obchod prispieva k nelegálnemu obchodu či pytliactvu, aby prijali všetky opatrenia na 

jeho uzavretie, a Rozhodnutím 14.69, ktoré zaväzuje strany so zariadeniami, ktoré odchovávajú 

tigre na komerčné účely, aby obmedzili populáciu chovanú v zajatí iba na úroveň podporujúcu 

výlučne ochranu voľne žijúcich tigrov.  

 

Vybrané druhy mačkovitých šeliem sú dlhodobo predmetom nelegálneho obchodu, ktorý 

ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode. Vzhľadom na neutíchajúci dopyt po tigroch 

a produktoch z nich bol zároveň zaznamenaný rastúci trend nahrádzania týchto produktov 

inými druhmi mačkovitých šeliem.  

 

Prijatie opatrení smerujúcich k obmedzeniu vývozu a komerčnej činnosti iba na výnimočné 

účely ochrany, zachovania a záchrany daného druhu napomôže nielen k zastaveniu produkcie 

a komerčného využívania exemplárov týchto druhov a tým k naplneniu našich medzinárodných 

záväzkov, ale zároveň prostredníctvom zníženia dopytu resp. aplikovania princípu predbežnej 

opatrnosti prispeje k ochrane daných druhov vo voľnej prírode.  

 

 

 

                                                           
1 § 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 



 

 

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny  

podľa § 55 zákona   č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

   

 

Fyzické osoby 

                                                   Stav k 06.11.2020 
 

 priezvisko a meno titul trvalý pobyt, číslo telefónu,  

e-mail 

druh dokumentácie číslo  

potvrdenia 

Antal Vladimír Ing. Jabloňová 1355/12 

960 01 Zvolen 

Tel: +421 903 298 117 

e-mail: 

vladimir.antal11@gmail.com    

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy 

a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- programy starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- programy starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov 

- programy záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- programy záchrany chráneného vtáčieho územia 

- programy záchrany súkromného chráneného územia 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

živočíchov 

- programy záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti 

a národného parku 

- projekty ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

a živočíchov 

F-176/2018 

mailto:vladimir.antal11@gmail.com


 

 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Augustín Ľuboš, 

PLATAN - plus 

Ing. Na Rovni 1277/2 

960 01 Zvolen 

Tel.: 0905 513 571 

e-mail: platanplus@gmail.com  

- programy starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-172/2018 

Bačkor Martin prof. 

RNDr. 

DrSc. 

Slobody 13 

044 42 Rozhanovce 

Tel.: 0905/428396 

e-mail: martin.backor@upjs.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú nižšie rastliny – 

lišajníky:  

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

F-144/2016 

Bačkor Peter RNDr. 

PhD. 

Prostredná Môlča 32 

SK-974 01 Môlča 

Tel: +421 0903 180 139 

 e-mail: peter.backor@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-53/2007 

Badík Miloslav RNDr. Železničná 1313/52 

013 01 Teplička nad Váhom 

tel: 0908 904 243 

e-mail: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku  

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

F-7/2003 

mailto:platanplus@gmail.com
mailto:martin.backor@upjs.sk
mailto:peter.backor@gmail.com


 

 

envi.eko@gmail.com - program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

Baláž Peter Ing. 

PhD. 

Školská 28/22 

962 63 Pliešovce 

Tel: 0903 216 849 

e-mail:  balaz.peter@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu  

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-98/2010 

Balážová Zuzana Mgr. Školská 28/22 

962 63 Pliešovce 

Tel: +421907 912 216 

e-mail: 

zuzana212balazova@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrhy území európskeho významu 

F-100/2010 

Balková Nora RNDr. 

PhD. 

Poľovnícka 3 

962 31 Sliač 

Tel.: 0905 164 612 

e-mail: norikab@seznam.cz  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-171/2018 

Barančok Peter RNDr. 

CSc. 

Tranovského 38 

841 02 Bratislava 

Tel.: +421-908-140055  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

F-28/2006 

mailto:envi.eko@gmail.com
mailto:balaz.peter@
mailto:balaz.peter@
mailto:zuzana212balazova@gmail.com
mailto:norikab@seznam.cz


 

 

e-mail:   

peter.barancok@savba.sk 

p.barancok@chello.sk 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Barlog Milan Mgr.  

 

Koceľova 18/25 

052 01 Spišská Nová Ves 

Tel: 053/4467 489; 0905 543 231  

e-mail: ekoog@nextra.sk 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o chránený strom 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

a ďalej: 

F-96/2010 

mailto:peter.barancok@savba.sk
mailto:p.barancok@chello.sk
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- program na ustanovenie národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej 

pamiatky 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

Beláček Boris RNDr. 

PhD. 

SNP 281/50 

962 23 Očová 

Tel: +421 903 810 746 

e-mail: boris.belacek@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú  geologické, 

geomorfologické a ostatné anorganické javy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, 

- program záchrany súkromného chráneného územia, 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti  a národného 

parku. 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

 

F-179/2019 

Beleš Peter Ing. 

PhD. 

Svrčinovec 778 

023 12 Svrčinovec 

Tel: 0903 513 213 

e-mail: pbeles778@gmail.com 

 

Dokumentácia  pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

(ryby) a ich biotopy: 

- programy starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,  

- programy starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území, 

- programy záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, 

- programy záchrany súkromného chráneného územia 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov, 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov 

- projekty ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia, 

- návrhy území európskeho významu,  

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov. 

F-167/2018 

Belíková Martina Ing. Kráľovohoľská 17 

974 11 Banská Bystrica 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

 

F-148/2016 

mailto:boris.belacek@gmail.com
mailto:pbeles778@gmail.com


 

 

Tel: +421 944 270 651  

e-mail: martinab155@gmail.com 

 

Bobáň Zdenko Ing. 922 03 Šterusy č. 166 

Tel: 0911 066 339  

e-mail: rerero.bob@post.sk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny  F-78/2009 

Bogľarský Jozef Ing. 

PhD. 

Koprivnica 51 

086 43 Koprivnica 

Tel.: 0911 111 280 

e-mail: jboglarsky@europe.com  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-175/2018 

Bozalková Irena RNDr. Nám. Ľ. Štúra č. 16 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: 048/403 834; 0903 563 103 

e-mail:  

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- a ďalej: 

- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu 

F-59/2007 

Braciníková Jana Mgr. J. Pavla II. 73/25 

013 02 Gbeľany (okr. Žilina)  

Tel: 0911 240 822  

e-mail: bracinikova@pobox.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-58/2007 

Bryndzová Štefánia Mgr. Filinského 31 

053 01 Harichovce 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, rastliny 

a ich biotopy: 

F-199/2020 

mailto:martinab155@gmail.com
mailto:rerero.bob@post.sk
mailto:jboglarsky@europe.com
mailto:bracinikova@pobox.sk


 

 

Tel: 0918 439 221 

e-mail: 

stefania.bryndzova@sopsr.sk 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia, 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy území európskeho významu 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

Búci Slavomír Mgr. Staromestská 658/9 

969 01 Banská Štiavnica  

Tel: 0911 148 200 

e-mail: sapusla@gmail.com 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-142/2016 

Buday Marián Mgr. Exnárova 14 

080 01 Prešov 

Tel: 0904 416 468  

e-mail: 

marian.buday46@gmail.com  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, živočíšne 

druhy a ich biotopy a abiotické prvky prírody: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

F-63/2008 

mailto:stefania.bryndzova@sopsr.sk
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 - program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- projekt ochrany ochranného pásma prírodného vodopádu 

Budayová Jana RNDr. Exnárova 14 

080 01 Prešov 

Tel: 0910 155 751  

Fax: 055/7298031- 32 

e-mail: 

Budayova.Jana@zoznam.sk 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-62/2008 

Butkovská Katarína Mgr. Jurkovičova 4 

831 06 Bratislava 

Tel: +421 907 743 055 

e-mail: kbutkovska@gmail.com 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

 

F-194/2019 

Celer Slavomír Ing. 

PhD. 

Ul. Budovateľská 2839/63 

058 01 Poprad – Spišská Sobota 

Tel.: +421 904 551 676  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

F-55/2007 

mailto:Budayova.Jana@zoznam.sk
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e-mail: slavoc@yahoo.com 

 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

Čibik Miroslav Ing. Šimonovská 1666/17A 

972 71 Nováky 

Tel.: +421 948 849 490  

e-mail: cibik.miro.o@gmaill.com 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-209/2020 

Daniš Dušan Ing. 

PhD. 

Hlboká 30 

 934 01 Levice 

Tel: 0915 744 006 

e-mail: dusan@danis-studio.eu 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- program záchrany  chráneného stromu 

F-104/2011 

Danko Milan Ing. Topoľová 1136/24 

962 31 Sliač 

Tel: +421 918 390636 

e-mail: mdanko64@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o  chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu 

F-146/2016 
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- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

a živočíchov  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

Demčko Peter Dr. Ing. Gorlická 9  

085 01 Bardejov 

Tel: 054/47227 132; 0904 012 250 

e-mail:pdemcko@centrum.sk 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-70/2008 

Diviaková Andrea Ing. Banský Studenec 188 

969 01 Banský Studenec 

Tel: 0905 461 124 

andreadiviakova@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

 

F-47/2006 

Dobiaš Vladimír Mgr. Hviezdoslavova 71/43 

956 31 Krušovce 

tel: 0949 532 172 

e-mail: dobias.vlado@gmail.com 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-112/2013 

 

Dobošová Anna RNDr. Republiky 31 

010 02 Žilina 

Tel: 0949 710 609 

e-mail: dobosova@gmail.com 

 

Dokumentácia  pre územia, ktorých predmetom ochrany sú rastlinné druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

F-161/2018 
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- programy starostlivosti o druhy rastlín  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

Dóczy Jozef Ing. Považská 15 

949 11 Nitra 

Tel: 0918 668 425 

e-mail: doczyj@zoznam.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- a ďalej:  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-51/2006 

Dražil Tomáš Ing. 

PhD. 

Priečna 4 

059 21 Svit 

Tel.: 052/7755067 

e-mail: tdrazil@stonline.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

F-22/2006 

mailto:doczyj@zoznam.sk
mailto:tdrazil@stonline.sk


 

 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

Druga  Vladimír – 

Ekospol 

RNDr. Banícka 18 

974 05 Malachov 

tel: 0905 701 366 

e-mail: 

vladimir.druga@gmail.com 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku so 

zameraním na hydrologicky podmienené biotopy  

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území so zameraním na hydrologicky podmienené biotopy  

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu so zameraním 

na hydrologicky podmienené biotopy (Ramsarské lokality)  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky - v 

územiach s predmetom ochrany vodných ekosystémov   

- dokumenty územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-123/2014 

Dubovský Michal RNDr. 

PhD. 

Jána Klempu 620/39 

919 21 Zeleneč 

Tel: 0918 893 973 

e-mail: dumiso@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-185/2019 

Dubcová Magdaléna Mgr. Drobného 3  

841 01 Bratislava 

Tel: 0907 635 781 

e-mail: m.vodickova@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-56/2007 

mailto:vladimir.druga@gmail.com
mailto:dumiso@gmail.com
mailto:m.vodickova@gmail.com


 

 

Fiala Jozef Mgr. Na hrunku 2701/85B 

093 01 Vranov nad Topľou 

Tel:0902 503 877 

e-mail: skorec7@gmail.com 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

F-19/2005 

Flachbart  Viliam Ing. Moravská 7  

052 01  Spišská Nová Ves 

Tel. práca: 053/446 4832 

Doma: 053/441 2118 

0902 923 082 

e-mail: garcar@nlcsk.org 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón NP a CHKO 

F-76/2008 

Flóriš Roman Ing. 

PhD.  

Lehota 777 

951 36 Lehota 

Tel: +421903 943 106 

e-mail: roman.floris@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-181/2019 

Fulier Pavol Ing. Sládkovičova 2550/2 

 022 01 Čadca 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability F-105/2011 
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Fulín Miroslav RNDr. 

CSc. 

Puškinova 15 

083 01 Sabinov 

Tel:  0907619113 

e-mail:  

miro.fulin@gmail.com 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

 

- programy starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- programy starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- programy záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov 

- programy záchrany chráneného vtáčieho územia 

- programy záchrany súkromného chráneného územia 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- projekty ochrany chráneného vtáčieho územia 

- projekty ochrany chráneného krajinného prvku 

- projekty ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky,  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- návrhy chránených vtáčích území  a návrhy území európskeho významu 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

F-170/2018 

Galvánek Dobromil Mgr., 

PhD. 

Hlavná 193/5 

976 37 Hrochoť 

tel: 0908 592 598 

e-mail: 

dobromil.galvanek@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú rastliny a nelesné 

biotopy: 

- dokumenty starostlivosti o dreviny, 

- dokumenty starostlivosti o chránené stromy, 

- dokumenty starostlivosti o prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú pamiatku a súkromné 

chránené územie, 

F-113/2013 
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- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma, 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku, chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

a súkromného chráneného územia 

a ďalej: 

- program starostlivosti o chránený areál  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- program záchrany zóny a časti zón národného parku a chránenej krajinnej 

oblasti 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

Garčár Marek Ing. Thurzova 972/18 

 014 01 Bytča 

Tel. práca: 0902 923 294; 

0902 138 323 

e-mail: 

garcar@nlcsk.org 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-75/2008 

Hajniková Marta Ing. Borová 19 

010 07 Žilina 7 

Tel.: 0904 191892 

e-mail: m.hajnikova@seznam.cz 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-27/2006 

Halajová Denisa Ing. 

PhD. 

Južná 248/10 

949 01 Nitra 

- program záchrany chráneného stromu, 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma, 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku, 

F-180/2019 
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Tel: +421 903 319 412 

e-mail: 

denisa.halajova@gmail.com 

 

- dokumenty starostlivosti o dreviny. 

 

Halgoš  Jozef prof. 

RNDr. 

DrSc. 

Studenohorská 55 

841 03 Bratislava 

Tel: 02 6478 9931  

e-mail: 

halgos@fns.uniba.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne    druhy 

a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

-  projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

F-84/2009 

Heinrichová Miriam Ing.  

PhD. 

Frankovská 1A 

831 01 Bratislava 

Tel: 0903 454 734 

e-mail:  

miriam_heinrichova@yahoo.co.uk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-79/2009 

Hlôška Ladislav RNDr. 

PhD. 

Jána Kostru 59/21 

038 51 Turčianska Teplička 

Tel: +421 904 624 927 

e-mail: ladislav.hloska@gmail.com   

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,  

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

F-154/2018 

Hodas Milan Ing. Hlavná 68/73 - dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-116/2013 

mailto:denisa.halajova@gmail.com
mailto:halgos@fns.uniba.sk
mailto:miriam_heinrichova@yahoo.co.uk
mailto:ladislav.hloska@gmail.com


 

 

013 14 Kamenná Poruba 

tel: 0903 513 639 

e-mail: 

mino91@gmail.com 

 

Holičová Monika Ing. Miloslava Bibzu 5043/8 

905 01 Senica 

Tel: 0907 229 820  

e-mail: 

enviroprojekt@enviroprojekt.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-88/2010 

Hreško Juraj prof. 

RNDr. 

PhD. 

Cintorínska 216 

951 95 Obyce  

Tel: 0905 713 453 

e-mail: jhresko@ukf.sk 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-57/2007 

Hromcová Miroslava Ing. 

Mgr. 

Purpurová 1124/15 

010 03 Žilina 

tel: 0915 809 874 

e-mail: 

mhromcova@centrum.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny: 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-110/2013 

Hudeková Zuzana Ing.  

PhD. 

Jána Stanislava 25 

841 05 Bratislava 

Tel.: 00421 948 944 966 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- dokument miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokument starostlivosti o dreviny 

F-2/2003 

mailto:mino91@gmail.com
mailto:enviroprojekt@enviroprojekt.sk
mailto:jhresko@ukf.sk
mailto:mhromcova@centrum.sk


 

 

e-

mail:  zunka.hudekova@gmail.co

m  

zhudekova@yahoo.com 

 

Hulínová Lucia Ing.  Nejedlého 73 

841 02 Bratislava 

Tel.: 0908 150 267 

e-mail: hulinova@zares.sk  

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-173/2018 

Humený Mário Ing.  Ľubeľa 603 

032 14 Ľubeľa 

Tel.: +421 902 591 974 

e-mail: mario.humeny@gmail.com 

- program starostlivosti o chránený strom 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-195/2019 

Húšťavová Miriam Ing. Dr. Dr. Vl. Clementisa 1279/2 

969 01 Banská Štiavnica 

Tel: 0907 837 084  

e-mail: 

hustavova.miriam@mail.t-com.sk 

hustavova.miriam@gmail.com 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-90/2010 

Chomjak Peter Ing. Ďumbierska 4  

080 01 Prešov 

Tel.: 051/7701991; 0905 224083 

e-mail:  

peter.chomjak@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-39/2006 

mailto:zhudekova@yahoo.com
mailto:zhudekova@yahoo.com
mailto:zhudekova@yahoo.com
mailto:hulinova@zares.sk
mailto:mario.humeny@gmail.com
mailto:hustavova.miriam@mail.t-com.sk
mailto:hustavova.miriam@gmail.com
mailto:peter.chomjak@gmail.com


 

 

Chovanová Monika Ing. Platanová 3225/1 

010 07 Žilina 

tel: 0908 565 835 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-111/2013 

Izakovičová Zita RNDr. 

PhD. 

919 01 Zvončín 127  

e-mail: Zita.Izakovicova@savba.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-25/2006 

Jančová Monika Ing. Hrady 309 

027 32 Zuberec 

Tel: 0907 243 239 

e-mail: 

monikajancova@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-141/2016 

Jarčuška Benjamín Ing. 

PhD. 

Brezovica 467 

082 74 Brezovica 

Tel: 0907 074 072 

e-mail: 

benjamin.jarcuska@gmail.com 

 

- programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov 

- projekty ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

rastlín a živočíchov 

 

F-204/2020 

mailto:Zita.Izakovicova@savba.sk
mailto:monikajancova@gmail.com
mailto:benjamin.jarcuska@gmail.com


 

 

Jasík Marián Ing. Sásovská cesta 86  

974 11 Banská Bystrica 

Tel.: 0911 018 099 

e-mail: marian.jasik@gmail.com 

 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

F-43/2006 

Juhásová Jana Ing. Žbince 142 

072 16 Hatalov 

Tel: 0907 533 539  

e-mail: 

janecka.juhasova@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-103/2011 

Jurina Jakub Ing. Blagoevova 8 

851 04 Bratislava 

Tel: 0915 834 015  

e-mail: 

jakub.jurina@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-208/2020 

mailto:marian.jasik@gmail.co
mailto:janecka.juhasova@gmail.com
mailto:jakub.jurina@gmail.com


 

 

Jursová Naďa Ing. Bajkalská 8  

080 01 Prešov 

Tel.: 0907 155 745  

e-mail: nada.jursova@kryha.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-42/2006 

Kassa Martin RNDr. Gorkého 49 

974 04 Banská Bystrica 

Tel: 0918 899 015 

e-mail: martink1960@gmail.com 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

F-127/2014 

Kapustová Silvia Ing. 

PhD. 

Hečkova 36 

010 01 Žilina 

tel: 0908 838 901 

e-mail: 

silvia.kapustova@gmail.com 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú mokraďové 

ekosystémy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území  

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia  

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

a živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

F-132/2014 

Kenderessy  Pavol Mgr.  

 

Spojová 11, 974 01 Banská 

Bystrica 

Poštová adresa: Prievozská 1 

821 09 Bratislava 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- program záchrany chráneného krajinného prvku 

 

F-68/2008 

mailto:nada.jursova@kryha.sk
mailto:martink1960@gmail.com
mailto:silvia.kapustova@gmail.com


 

 

Ústav krajinnej ekológie SAV  

Štefánikova 3, P.O.Box 254,  

814 99 Bratislava 

Tel: 02/5244 2380,  

0915 244 214 

e-mail: 

pavol.kenderessy@savba.sk 

Kizek Tomáš Ing. Trieda Hradca Králové 4027/38 

974 04 Banská Bystrica 4 

Tel: +421 908 212 324 

e-mail: tomaskizek@gmail.com  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

F-158/2018 

Klaučo Michal RNDr. 

PhD. 

Poľovnícka 3 

962 31 Sliač 

Tel: 0904 385 783  

e-mail: 

cenrich@seznam.cz 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-81/2009 

Knotek Tomáš 

TRENDYHILL 

Ing.  Štúrova 1409/7 

949 01 Nitra 

Tel: +421 911 232 907 

e-mail: knotek@trendyhill.sk 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-182/2019 

mailto:pavol.kenderessy@savba.sk
mailto:tomaskizek@gmail.com
mailto:cenrich@seznam.cz
mailto:knotek@trendyhill.sk


 

 

Kočická Erika Mgr. 

PhD. 

Študentská 22 

960 01 Zvolen 

Tel: +421 905 581 860  

e-mail: erikakocicka@gmail.com 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability 

 

F-45/2006 

Kočický Dušan Mgr. 

PhD. 

Nám. sv. Trojice 7 

969 00 Banská Štiavnica 

Tel: 0905 874 916 

e-mail: kocicky@esprit-bs.sk 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability 

-  projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-46/2006 

Kočvara Vladimír RNDr. 

 

Eisnerova 58/A 

841 07 Bratislava  

Tel: +421 904 591 037  

e-mail: 

v.kocvara@gmail.com 

info@adonisconsult.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-86/2009 

Koleda Peter RNDr. 

PhD. 

Svätý Anton 388 

969 72  Svätý Anton 

Tel.: 0908 160 622 

e-mail: peter.koleda83@gmail.com  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-174/2018 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-197/2020 

Kollár Jozef Mgr. 

PhD. 

Cabanova 35 

841 02 Bratislava 

Tel: +421 918 024 539 

e-mail: jozefk131@gmail.com 

 

Dokumentácia  pre územia, ktorých predmetom ochrany sú rastlinné druhy 

a ich biotopy: 

- programy starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom 

- programy starostlivosti o druhy rastlín  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-164/2018 

mailto:erikakocicka@gmail.com
mailto:kocicky@esprit-bs.sk
mailto:v.kocvara@gmail.com
mailto:info@adonisconsult.sk
mailto:peter.koleda83@gmail.com
mailto:jozefk131@gmail.com


 

 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

Kolařík Jaroslav Ing. 

PhD. 

Na Štěpnici 945 

665 01 Rosice, Česká republika 

e-mail: 

kolarik@safetrees.cz 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-121/2013 

Kolník Martin  Ing. Tatranská 20 

080 01 Prešov 

Tel: 0908 166 522  

e-mail: 

kolnik.veles@gmail.com 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny  

F-77/2009 

Krajč Tibor Ing. 

PhD. 

Rudina 278 

023 31  Rudina 

okr. Kysucké Nové Mesto 

Tel: 0911 852 735 

krajc75@gmail.com 

Dokumentácia  pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

(ryby) a ich biotopy: 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu  

- programy starostlivosti o druhy živočíchov  

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území,  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

živočíchov, 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny 

 

F-162/2018 

Krajčovič Roman RNDr. Stodolová 6 

946 01 Nitra 

Tel: 0910 968 465 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy 

a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky  

F-49/2006 

mailto:kolarik@safetrees.cz
mailto:kolnik.veles@gmail.com
mailto:krajc75@gmail.com


 

 

e-mail: krajcovic@consultant.com a ďalej: 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

-   projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

Krajčovič Roman 

OMNIREGIA - PRO 

ENVI 

RNDr. Grösslingova 39 

811 09 Bratislava 

Poštová adresa: Stodolova 6  

949 01 Nitra 

IČO: 41330072 

Tel/Fax: 037/651 6105 

e-mail: enviregia@stonline.sk 

 

- program starostlivosti o CHKO 

- program starostlivosti o NP 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- program záchrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability 

-  dokumenty miestne územného systému ekologickej stability 

F-64/2008 

Králik Michal Mgr. Rozkvet 2032/64 

017 01 Považská Bystrica 

Tel: +421 911 418 987 

e-mail: m.kralik@hbhprojekt.sk  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

F-157/2018 

mailto:krajcovic@consultant.com
mailto:enviregia@stonline.sk
mailto:m.kralik@hbhprojekt.sk


 

 

Krempaský Peter RNDr. Colnícka 4 

851 01 Bratislava 

tel: 0948 010 459 

e-mail: 

peter.krempasky@gmail.com 

 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-131/2014 

Kubalová Silvia RNDr. 

PhD. 

Kpt. Rašu 11, 841 01 Bratislava 

Tel: +421 903 786 943  

e-mail: 

sisakubalova@gmail.com 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, rastlinné 

druhy a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

F-85/2009 

Kuczman Gabriel Doc. 

Ing. 

PhD. 

Tatranská 1016/172 

941 02 Nové Zámky 

Tel: +421 903 972 139 

e-mail: 

gabriel.kuczman@gmail.com 

- program starostlivosti o  chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-202/2020 

mailto:peter.krempasky@gmail.com
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Kučerová Anna Ing. Komenského 29 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: 0905 639 173 

e-mail:  

agroconsbb@stonline.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-109/2013 

Kúdela Matúš Mgr. 

PhD. 

Bradáčova 2 

851 02 Bratislava 

Tel.: 0910 448 653 

e-mail:  matus.kudela@uniba.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území  

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy území európskeho významu a chránených vtáčích území 

- program záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability dokumenty 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov  

F-136/2015 

Kušík Tomáš RNDr. 

PhD. 

Veľký Lél 819 

946 12 Zlatná na Ostrove 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

i živočíšne druhy a ich biotopy: 

F-18/2005 

mailto:agroconsbb@stonline.sk
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Tel.: 0903 778 957 

e-mail: kusik@broz.sk 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území  

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy území európskeho významu a chránených vtáčích území 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- program záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability dokumenty 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov   

Lachmanová Monika Ing., 

Phd. 

Liptovský Peter 242 

033 01 Liptovský Peter 

Tel: +421 904 929 091 

e-mail: 

lachmannova@gmail.com 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-212/2020 

Lakanda Martin Ing. Kpt. Nálepku 247 

976 69 Pohorelá 

Tel: +421 911 896 656 

e-mail: martin.lakanda@gmail.com 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

F-193/2019 

mailto:kusik@broz.sk
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 - dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie,  súkromného 

chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

Lakatosová Erika RNDr.  Lesná 160/1 

930 28 Okoč 

Tel: +421 905 452 851 

e-mail: lakatos75@gmail.com 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov F-188/2019 

Lalinská Eva Ing. Hviezdoslavova 12 

900 01 Modra 

Tel: +421 907 106 394 

e-mail: 

lalinska.arboristika@gmail.com  

- program starostlivosti o chránený strom  

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-155/2018 

Lalíková Martina Ing.  Hliník nad Váhom 71 

014 01 Bytča 

Tel: +421908 547 735 

e-mail: ing.lalima@gmail.com 

Dokumentácie pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú pamiatku 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej pamiatky  

- projekt ochrany chráneného areálu 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-80/2009 

 

Leskovjanská Anna RNDr. Štúrovo nábrežie 12/12  

052 01 Spišská Nová Ves 

Tel.: 053/444 0331; 0902 418807 

e-mail: 

leskovjanska@sopsr.sk 

 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

F-34/2006 
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- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- program záchrany chráneného stromu 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny 

Leskovjanský Marek Ing. Liptovská 2 

052 01 Spišská Nová Ves 

Tel: 053/4425 467; 0905 843 432  

e-mail: 

marek.leskovjansky@sopsr.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o chránený strom 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

a ďalej: 

- program na ustanovenie národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej 

pamiatky 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-95/2010 

Lešová Andrea Ing., 

PhD. 

Smreková 5 Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

F-151/2018 

mailto:marek.leskovjansky@sopsr.sk


 

 

960 01 Zvolen 

Tel: 0907 567 040 

e-mail: ajka.lesova@gmail.com, 

andrea.lesova@sopsr.sk  

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov 

- projekt ochrany chráneného vtáčieho územia 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Lištiaková Jana RNDr. Pifflova 11 

851 01 Bratislava 

Tel: 0915 485 969 

e-mail: jana.listiakova@gmail.com 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny  

 

F-126/2014 

Longa Ján Ing. Ul. Nová 542/69 

900 23 Viničné 

Tel: 0915 834 005  

e-mail: 

longa@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-67/2008 
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Majzlan Oto prof. 

RNDr. 

PhD. 

Kvetná 14 

821 08 Bratislava 

Tel: 0915 706 847 

e-mail: 

oto.majzlan@fns.uniba.sk 

 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíchy a ich 

biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú pamiatku, prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú rezerváciu a národnú prírodnú pamiatku, 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území, 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu, 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie a národnej prírodnej pamiatky, 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov, 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

F-119/2013 

Martinková  Dorota RNDr. Vlastenecké námestie 9 

851 01 Bratislava 5 

Tel: 0915 834 007  

02/502 34284 

e-mail: 

martinkova@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-66/2008 

Mathé Pavel Ing. Magurská 43  

974 11 Banská Bystrica 

Tel: 0907 654 399 

e-mail:  

pavel.mathe@gmail.com 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky a ich ochranného pásma  

a ďalej 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-52/2007 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

mailto:oto.majzlan@fns.uniba.sk
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- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón národného parku a chránenej krajinnej 

oblasti 

Matulová Eva Ing. Pri Hrubej lúke 27 

841 01 Bratislava 

Tel: 0907 161 381 

e-mail:  

gardendizajn@gmail.com 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-207/2020 

Masaryková Marcela Ing. Dolné Bašty 3/A 

917 01 Trnava 

Tel: +421 907 554 415 

e-mail: zaar.trnava@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny  

 

F-183/2019 

Masný Matej RNDr., 

PhD. 

Krížna 6 

976 13 Slovenská Ľupča 

Tel: 0902 253 368 

e-mail: matej.masny@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-156/2018 

Mederly Peter RNDr. 

PhD. 

Panská dolina 66 

949 01 Nitra 

Tel: 0905 626 151 

e-mail: 

mederly@regioplan.sk 

- dokumenty územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chránené krajinného prvku  

- dokumenty starostlivosti o dreviny  

 

F-124/2014 

Mederlyová Michaela Ing. Panská dolina 64 

949 01 Nitra 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-134/2014 
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tel: 031/7705056 

e-mail: 

atelier@parter.sk 

 

Mičieta Karol prof. 

RNDr. 

PhD. 

Kazanská 25 

821 06 Bratislava 

Tel: 02 4524 8354  

Fax: 02 5441 5603 

e-mail: 

micieta@fns.uniba.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, rastlinné 

druhy a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-83/2009 

Mika Ľuboslav Ing. Pod Jesenským vŕškom 4 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: 048/43 44 144 

Fax: 048/43 44 196 

Mobil: +421 918 444 144 

e-mail: 

luboslav.mika@gmail.com 

luboslav.mika@lesy.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany zóny a časti zón NP a CHKO 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

F-72/2008 
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- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

Mikoláš Peter Ing. Odtrnovie 563 

013 22 Rosina 

Tel: +421 908 323 748 

e-mail: 

peter.mikolas44@gmail.com  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

F-159/2018 

Minárik Peter Ing. Tesáre 144 

956 21 Jacovce 

Tel: 0908 159 915 

e-mail:   

- program starostlivosti o chránený strom 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-60/2007 

Mlčoch David Ing. 

Bc. 

Lumírova 40 

700 30 Ostrava – Výškovice 

+420 734 739 947 

david.mlcoch@seznam.cz  

- programy záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-177/2018 

Moyzeová Milena RNDr.  

PhD. 

Macharova 3 

851 01 Bratislava 

milena.moyzeova@savba.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy: 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-24/2006 

Muchová Zlatica doc. 

Ing. 

PhD. 

Trieda A. Hlinku 27 

949 07 Nitra 

Tel: 037/6415223 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-44/2006 

mailto:peter.mikolas44@gmail.com
mailto:david.mlcoch@seznam.cz
mailto:milena.moyzeova@savba.sk


 

 

0907 728 176 

e-mail: 

Zlatica.Muchova@gmail.com 

Mútňanová Marta Ing. Mičinská cesta 26 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: 048/472 2033 

Fax: 048/472 2036 

0904 880 938 

e-mail: 

marta.mutnanova@sopsr.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, rastlinné 

druhy a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov   

F-73/2008 

Némedy Erika Ing. Podhorie 1499 

018 61Beluša  

tel: 0903 644 909 

e-mail: erika.nemedy@gmail.com 

 

 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-149/2016 

Nižnanská Marta RNDr. Štúrovo nábrežie 11/55 

052 05 Spišská Nová Ves 

Tel: 0907 664 049 

e-mail: mniznanska@gmail.com 

 

Dokumentácie  pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- programy starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom 

F-33/2006 

mailto:Zlatica.Muchova@gmail.com
mailto:marta.mutnanova@sopsr.sk
mailto:erika.nemedy@gmail.com
mailto:mniznanska@gmail.com


 

 

- programy starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- programy záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- programy záchrany súkromného chráneného územia 

- projekty ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma   

- programy záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- programy záchrany chráneného stromu 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

-  projekty ochrany chráneného krajinného prvku  

- projekty ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov  

Palaj Andrej  Mgr., 

PhD. 

Štefánikova 1521/21 

031 01 Liptovský Mikuláš 

Tel: +421 903 593 399 

e-mail: 

andrej.palaj@gmail.com 

- program starostlivosti o druhy rastlín 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-187/2019 

Palkechová Danka Ing. CII 92/54 

018 41 Dubnica nad Váhom 

tel: 042/442 65 20 

       0948 848 011 

e-mail: 

dankapalkechova@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-133/2014 

mailto:andrej.palaj@gmail.com
mailto:dankapalkechova@gmail.com


 

 

Pauditšová Eva doc. 

RNDr. 

PhD. 

Pečnianska 3 

851 01 Bratislava 

tel: 0907 748 877 

e-mail: 

eva@paudits.com 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

- dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-129/2014 

Petrovič František Prof. 

RNDr. 

PhD. 

Hlavná 83 

951 95 Obyce 

tel: 0907 756 489 

e-mail: 

Frantisek.petrovic@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-50/2006 

Petrakovič Juraj Mgr.  

 

Vajanského 64 

900 01 Modra 

Tel: 0911 209 287 

e-mail: 

petrakovic@iges.sk 

petrakovic.juraj@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-101/2010 

Pietorová Eva Mgr. Murgašova 611/13 

024 01 Kysucké Nové Mesto 

Tel: 0903 289 430, 0911 332 116 

e-mail: eva.pietorova@gmail.com, 

eva.pietorova@sopsr.sk  

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- program starostlivosti o druhy rastlín 

F-160/2018 

mailto:eva@paudits.com
mailto:Frantisek.petrovic@gmail.com
mailto:petrakovic@iges.sk
mailto:petrakovic.juraj@gmail.com
mailto:eva.pietorova@gmail.com
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- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- návrhy území európskeho významu 

Poláková Michala 

ARDEN 

Ing. Malohontská 1067/20 

979 01 Rimavská Sobota 

Tel: 0908 884 480 

e-mail: 

michala.polakova@gmail.com 

 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-178/2019 

Poljak Vladimír Ing. 930 36 Horná Potôň 233 

Tel: +421 903 211 209  

e-mail: 

vladopoljak@centrum.sk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-147/2016 

Potočková Lenka Mgr. Stred 2202/40 

017 01 Považská Bystrica  

Tel: 0908 614 554  

e-mail: 

potockova.lenka@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-82/2009 

Považan Dušan Ing. Slobody 305/39 

039 01 Turčianske Teplice 

Tel: 0907 552 986 

e-mail: 

dusan.povazan@centrum.sk 

 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-200/2020 

mailto:michala.polakova@gmail.com
mailto:dusan.povazan@centrum.sk


 

 

Považan Radoslav Mgr. Veternícka 151/30  

967 01 Kremnica 

Tel: 048/472 2024, 

Fax: 048/472 2033 

0908 696 843 

e-mail: 

radoslav.povazan@sopsr.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú nelesné biotopy, 

rastlinné druhy a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- program záchrany zóny a časti zón NP a CHKO 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-74/2008 

Pčolová Zuzana Mgr. Dubová 31  

010 01 Žilina  

Tel.: 0903 529 439 

e-mail: zuzka.pcolova@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej  stability 

F-4/2003 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

F-120/2013 

Plačková Andrea RNDr. 

PhD. 

Trnavská 2238/7 

07 501 Trebišov 

Tel: 0907 289 264 

e-mail: 

andrea.plackova@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-128/2014 

mailto:radoslav.povazan@sopsr.sk
mailto:zuzka.pcolova@gmail.com
mailto:andrea.plackova@gmail.com


 

 

 

Prievalská Andrea Ing. Hlboká cesta 43/D 

900 25 Chorvátsky Grob 

Tel: +421 907 792 928 

e-mail: 

adaprieval@gmail.com 

 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

186/2019 

Psotka Jozef Ing. Ružová 43 

040 01 Košice 

Tel: 0904 338 683 

e-mail: 

jozef.psotka@gmail.com 

- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu F-139/2015 

Pšenáková Zuzana Ing. 

PhD. 

Astrova 50 

821 01 Bratislava 

Tel: +421 904 285 520 

e-mail: 

zuzanapsenakova2@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-189/2019 

Pukančík Martin Ing. Ďumbierska 16  

040 01 Košice 

tel: 0907 120 410  

e-mail: pukancik@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-107/2013 

Raček Marcel Ing.  

PhD. 

Ulička 21 

949 11 Nitra 

Tel: +421 917 350 950 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-198/2020 

mailto:adaprieval@gmail.com
mailto:jozef.psotka@gmail.com
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e-mail: marcelracek@hotmail.com 

 

Rapošová Lucia Mgr. Röntgenova 2 

851 01 Bratislava 

Tel: +421 904 324 497 

e-mail: raposova.lucia@gmail.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-211/2020 

Reháčková Tamara Ing. 

PhD. 

Martinengova 30  

811 02 Bratislava  

Tel.: 0905 264 210 

e-mail: rehackova@fns.uniba.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú rastlinné druhy 

a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál 

- program záchrany chráneného areálu 

- program záchrany chráneného stromu 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného areálu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-11/2004 

Reťkovský Branislav Ing.  

 

Krčméryho 845/73 

038 21 Mošovce 

Tel: 0903 373 498 

e-mail: 

branislav.retkovsky@gmail.com 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny  F-102/2010 

Roháč Ondrej - Ekospol Ing. Trieda SNP 7 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: 0917 328 900 

e-mail: 

ekospol.rohac@mail.t-com.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-125/2014 

mailto:marcelracek@hotmail.com
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Ružičková Jana RNDr. 

PhD. 

Černyševského 1 

851 01 Bratislava  

Tel: 0908 178 337 

e-mail: 

jane.ruzickova@gmail.com 

 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území  

- dokumenty územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

F-130/2014 

Rybanič Rastislav Mgr. Bernolákova 49 

919 43 Cífer 

Tel: +421 944 415 214 

e-mail: rasto.rybanic@gmail.com  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, živočíšne 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy území európskeho významu a chránených vtáčích území 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených 

druhov živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

F-152/2018 

mailto:jane.ruzickova@gmail.com
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Saxa Andrej Ing. Novomeského 1272/37 

962 31 Veľká Lúka 

Tel: 0908 893 220 

e-mail: 

andrej.saxa@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, živočíšne 

druhy a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

 

F-91/2010 

Saxová Andrea Ing. Novomeského 1272/37  

962 31 Veľká Lúka 

Tel: 0908 450 826  

e-mail: andrea.saxova@gmail.com 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-89/2010 

Sálková Jana Mgr. Nám. SNP 23  

811 01 Bratislava 

Tel: 0907 325 107 

e-mail: jana.salkova@terraplan.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

 

F-106/2011 

Sekerčák Marek Mgr.  Družby 23 

974 04 Banská Bystrica 

Tel: +421 907 109 029 

e-mail: m.sekercak@gmail.com 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú rastlinné 

a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku, 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

F-122/2013 

Sitášová Eva RNDr. 

PhD. 

Kováčska 69 

040 01 Košice 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

F-170/2018 
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Tel.: 0907 258 452 

e-mail: sitasova@gmail.com    

- programy starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- programy starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy 

chránených území 

- programy záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- programy záchrany súkromného chráneného územia 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- programy záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti 

a národného parku 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekty ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekty ochrany chráneného krajinného prvku 

- projekty ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

mailto:sitasova@gmail.com


 

 

Sujová Katarína Mgr. 

PhD. 

Podzámčok 31  

962 61 pošta Dobrá Niva 

Tel: 0903 958 198 

e-mail: k.sujova@zoznam.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, rastlinné 

a živočíšne druhy a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

a živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón NP a CHKO 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

F-71/2008 

Supuka Ján prof. 

Ing. 

DrSc. 

Urbancova 17  

949 01 Nitra 

Tel.: 037/655 0022; 037/652 2745 

e-mail: Jan.Supuka@uniag.sk  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny: 

- program starostlivosti o chránený areál 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného areálu 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného areálu  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-21/2005 

mailto:k.sujova@zoznam.sk
mailto:Jan.Supuka@uniag.sk


 

 

Sklenárová Mária Ing. Grúne 6 

027 05 Zázrivá 

Tel: +421 948 004 710 

e-mail: arnika.horska@gmail.com 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-192/2019 

Slámová Martina Ing.  

PhD. 

SNP 281/50 

962 23 Očová 

Tel: +421 902 617 370 

e-mail: mslamova@hotmail.com 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

F-184/2019 

Slámková Marta Ing. Udiča 672  

017 01 Považská Bystrica  

Tel.: 042/4383167; 0905 632742 

e-mail: slamkova@stonline.sk 

- dokumenty regionálne územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability  

F-41/2006 

Staník Rastislav Ing. Stred 2202/40 

017 01 Považská Bystrica 

Tel: 0949 884 246 

e-mail: 

rastislavstanik@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

 

F-117/2013 

Straka Peter RNDr. Fialkové údolie 43  

811 01 Bratislava 

Tel.: 02/54415929 

e-mail: 

pestrada@changenet.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

F-23/2006 

mailto:arnika.horska@gmail.com
mailto:mslamova@hotmail.com
mailto:slamkova@stonline.sk
mailto:rastislavstanik@gmail.com
mailto:pestrada@changenet.sk


 

 

 - program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky  

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu 

Straňáková Júlia Ing.  

 

951 16 Svätoplukovo 449 

Tel: 0905 935 998  

e-mail: 

stranak@inmail.sk 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny F-93/2010 

Šembera Ivan Ing. 

CSc. 

Tehelná 19 

831 03 Bratislava 

Tel.: 0903/415 378 

e-mail: sembera.ivan@ekojet.sk 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-143/2016 

Šembera Tomáš Mgr. Mozartova 21 

811 02 Bratislava 

Tel: +421 903 415 377  

e-mail: 

sembera.tomas@ekojet.sk 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekty ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-87/2010 

Šibík Jozef RNDr.  

PhD. 

Kútovská 926/1-23 

971 01 Prievidza 

Tel: +421 911 739 930 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom, 

F-191/2019 

mailto:stranak@inmail.sk
mailto:sembera.ivan@ekojet.sk
mailto:sembera.tomas@ekojet.sk


 

 

e-mail: 

jozef.sibik@geobotany.sk 

 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území, 

- programy starostlivosti o druhy rastlín,  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, 

- program záchrany súkromného chráneného územia, 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín, 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku, 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia, 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma, 

- návrhy území európskeho významu, 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

rastlín,  

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny 

Šibíková Mária Mgr. 

PhD. 

Na zlatej nohe 11 

831 01 Bratislava 

Tel:+421 907 386 832 

maria.sibikova@geobotany.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a rastlinné 

druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom, 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území, 

- programy starostlivosti o druhy rastlín,  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, 

- program záchrany súkromného chráneného územia, 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín, 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia, 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma, 

- návrhy území európskeho významu, 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

rastlín,  

F-190/2019 

mailto:jozef.sibik@geobotany.sk
mailto:maria.sibikova@geobotany.sk


 

 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny 

Šikula Tomáš Mgr.  

 

Ve Stromovce 715/6 

500 11 Hradec Králové 

Česká republika 

Tel: +420 605 536 053  

e-mail: 

sikula@centrum.cz 

 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny 

F-92/2010 

Šmídt Ján Ing. Revúcka Lehota 106 

049 18 Lubeník 

Tel: 0903 047 608 

e-mail:  

jano.smidt@gmail.com 

 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma, 

a ďalej: 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma  

- program starostlivosti o chránený strom 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

-  projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

F-61/2007 

Špilárová Ivana Ing. Breznica 233 

091 01 okr. Stropkov 

Tel: 0918 323 925 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

F-114/2013 

mailto:sikula@centrum.cz
mailto:smidt@inmail.sk


 

 

e-mail: 

spilarova@esprit-bs.sk 

 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

Špulerová Jana Ing.  

PhD. 

Riazanská 34 

831 03 Bratislava 

Tel: +421 911 056 451 

e-mail: jana.spulerova@savba.sk 

 

Dokumentácia  pre územia, ktorých predmetom ochrany sú rastlinné druhy 

a ich biotopy: 

- programy starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený strom 

- programy starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- programy záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- programy záchrany súkromného chráneného územia 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín  

- programy záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

- programy starostlivosti o druhy rastlín  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- projekty ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy území európskeho významu  

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov 

F-168/2018 

Štreitová Zuzana Ing.  

 

Nábrežie 1868/15 

031 01 Liptovský Mikuláš 

Tel: 0908 966 298 

e-mail: 

streit@lm.imasex.sk 

-  dokumenty  starostlivosti o dreviny  

 

F-69/2008 

Šuvada Róbert RNDr. Jarná 8 - dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability, 

- programy záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín 

F-118/2013 

mailto:spilarova@esprit-bs.sk
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048 01 Rožňava 

Tel: 0903 565 744 

e-mail: 

robert.suvada@sopsr.sk 

Švec Andrej Ing. Oľšavce 19 

086 46 Hankovce 

Tel: 0903 948 221  

e-mail: andrej.svecbb@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

 

150/2017 

Švec Peter Mgr.  

 

L. Svobodu 1 

969 01 Banská Štiavnica 

Tel: 0918 323 927  

e-mail: svec@esprit-bs.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-99/2010 

Takáčová Zuzana Ing. Padlých hrdinov 36 

821 06 Bratislava 

tel: 0948 303 686 

e-mail:  

zuzana@zahradnaarchitektura.com 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-115/2013 

Tomáš Radim Mgr. P. Jilemnického 302/23 

059 21 Svit 

Tel: 0902 217 339 

e-mail: radim.tomas@ekoton.sk 

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

 

F-201/2020 

Tóth Attila Ing. 

PhD. 

Družstevná 32/5 

941 10 Tvrdošovce 

Tel: +421 908 135 972 

- program starostlivosti o  chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-203/2020 

mailto:robert.suvada@sopsr.s
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e-mail: at.attilatoth@gmail.com - dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

Totkovič Monika Ing, 

PhD. 

Dunajská 24 

949 11 Nitra 

Tel: +421 948 597 431 

e-mail: 

monika.totkovic@gmail.com 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku F-210/2020 

Trnka Alfréd prof. 

Ing. 

PhD. 

Tehelná 18 

917 00 Trnava 

tel: 0905 628 603 

e-mail: atrnka@truni.sk 

 

 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy a 

ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky   

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón národného parku a chránenej krajinnej 

oblasti  

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu  

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov 

živočíchov 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny 

F-140/2016 
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Trnovský Marcel Ing. Bernolákova 334/25 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

Tel: 0902/204 030 

e-mail: arborista@arborista.sk 

 

- program záchrany chráneného stromu 

- program starostlivosti o chránený strom 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-137/2015 

Turaček Daniel Mgr. Poľovnícka 714/9 

962 01 Zvolenská Slatina 

Tel: 0917 936 607 

e-mail:  

turacek@esprit-bs.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku  

 

F-145/2016 

Tyukos Linda Ing.  Kajal 54 

925 92 Kajal 

Tel: 0905 965 245 

e-mail:  

lindatyukos@gmail.com 

- program záchrany chráneného stromu 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-138/2015 

Uhrin Marcel doc. 

RNDr. 

PhD. 

Muránska Dlhá Lúka 39 

050 01 Revúca 

Tel: 058/442 13 91 

e-mail: marcel.uhrin@gmail.com 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy 

a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

F-54/2007 
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- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

Ulrych Libor Ing. 

PhD. 

Dlhá 220  

949 07 Nitra 

Tel: 037/6515420 

e-mail: libor.ulrych@sopsr.sk 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy, rastlinné 

druhy a ich  biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

a ďalej: 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

-  dokumenty  starostlivosti o dreviny 

F-65/2008 

Urban Peter doc. 

Ing. 

PhD. 

B. Nemcovej 11  

962 32 Sliač 

Tel: 0902 420 936 

e-mail: urbanlutra@gmail.com  

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy 

a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej  krajinnej oblasti a národného 

parku 

F-48/2006 

mailto:libor.ulrych@sopsr.sk
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- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

Urminská Lucia 

EMOTIVE GARDEN 

Ing. Tesáre 257 

956 21 Jacovce 

Tel: +421902 642 081 

info@emotivegarden.sk 

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-196/2020 

Valach Ján Ing. 

PhD. 

Brezová 2004/16 

953 01 Zlaté Moravce 

Tel: +421 904 595 836 

e-mail: vurrval@gmail.com  

- dokumenty starostlivosti o dreviny F-153/2018 

Vašková Kasáková 

Daniela 

PaedDr

. 

Bc. 

Dolná Streda 853 

925 63 Dolná Streda 

Tel: 0911 922 171 

e-mail: 

daniela.kasakova@gmail.com 

 

- program starostlivosti o  chránený strom 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-206/2020 

Vatycha Tomáš Ing. Puškinova 13 

083 01 Sabinov 

Tel: 0911 265 316 

e-mail: tvatycha@gmail.com 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov 

- projekt ochrany chráneného vtáčieho územia 

F-205/2020 

Záhumenská Marta RNDr.  Wolkrova 27 - dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

F-94/2010 
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 851 01 Bratislava 

Tel: 02/6241 1001; 0905 548 638 

e-mail: 

marta.zahumenska@build.gov.sk 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

Zaťko Martin Ing. Škultétyho 4  

949 12 Nitra 

tel: 0904 559 882 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

 

F-108/2013 

Zaťko Valachová 

Zuzana 

Ing. Cesta k nemocnici 35 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: 0908 916 504 

valachova.zuz@gmail.com 

 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

F-166/2018 

Zaušková Ľubica Doc. 

Ing. 

PhD. 

Šíková 12 

974 05 Banská Bystrica 

Tel: 0904 371 773 

l.zauskova@seznam.cz 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-165/2018 

Zima Peter Ing. ul. 9. mája 1/32 

960 01 Zvolen 

Tel.: +421918444254 

peter.zima@lesy.sk 

 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, 

chránený stom  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- program starostlivosti o územie medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

F-135/2015 
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- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku 

Zolovčík Marián Ing. Vinné 3315 

072 31  Vinné 

Tel.: 0915 898 047 

 e-mail: 

zolovcik.marian@gmail.com 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

F-40/2006 

Zuskinová Mária RNDr. Pod hradom 276 

034 95 Likavka 

Tel: 0903 533 887  

e-mail: 

maria.zuskinova@gmail.com 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú 

pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených 

území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov  

F-97/2010 

Zvědělík Juraj Ing.  Na Zongorke 7291/14 

911 01 Trenčín 

Tel: 0905 256 921 

e-mail: zvedelik@stonline.sk 

 

- programy záchrany chráneného stromu 

- projekty ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

- projekty ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

F-163/2018 
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Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny  

podľa § 55 zákona   č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

   

 

Právnické osoby 

                                                    Stav k 06.11.2020 
 

názov právnickej osoby a meno 

a priezvisko osoby spĺňajúcej 

kvalifikačné predpoklady 

sídlo, IČO, číslo telefónu druh dokumentácie číslo  

potvrdenia 

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.  

 

Skuteckého 30 

974 01 Banská Bystrica 

IČO: 316 336 25 

Tel: +421 907 872 335 

e-mail:agroconsbb@stonline.sk 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability  

P-22/2013 

BROZ - Bratislavské regionálne 

ochranárske združenie 

  

 

  

 

Na Riviére 7/a  

841 04 Bratislava  

IČO: 31771815 

tel./fax: 02/5556 2693 

e-mail: broz@broz.sk  

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 

biotopy a rastlinné i živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránený strom  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území  

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

P-5/2004 

mailto:agroconsbb@stonline.sk
mailto:broz@broz.sk


 

 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej 

oblasti a národného parku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy území európskeho významu a chránených 

vtáčích území 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- program záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín 

a živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability dokumenty 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších prepisov   

DAPHNE - Inštitút aplikovanej 

ekológie 

 

Podunajská 24 

821 06 Bratislava, 

IČO: 30814081 

tel./fax: +421 2 455 240 19 

e-mail: daphne@daphne.sk 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránený strom 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín a živočíchov 

P-6/2004 

mailto:daphne@daphne.sk


 

 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky  

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území      

európskeho  významu 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších prepisov 

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

 

Kominárska 2, 4  

832 03 Bratislava 3  

IČO: 31322000 

Tel: 02/50234 284,  

0915 834 007 

Fax: 02/50234 555 

martinkova@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty starostlivosti o dreviny  P-10/2008 

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

 

Kominárska 2, 4  

832 03 Bratislava 3  

IČO: 31322000 

Tel.: 02/50234 470, 

Fax: 02/50234 555 

director@dopravoprojekt.sk 

longa@dopravoprojekt.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

    stability 

-  dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

 

P-11/2008 

Ecological Consulting a. s. 

 

 

Na Střelnici 48 

CZ779 00 Olomouc 

Česká republika 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

P-27/2014 
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IČO: 25873962 

DIČ: CZ25873962 

Tel: +420 585 203 166 

Fax: +420 585 203 169 

e-mail: 

ecological@ecological.cz 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území  

- program starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia  

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín a živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej 

oblasti a národného parku 

- projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti, národného 

parku a jeho ochranného pásma, chráneného vtáčieho 

územia 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území 

európskeho významu 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a 

ohrozených druhov rastlín a živočíchov 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších prepisov 

 

EkoGarten s.r.o 

 

 

Dr. Bodického 2/A 

900 01 Modra 

IČO: 47 639 130 

- dokumenty starostlivosti o dreviny P-28/2015 

mailto:ecological@ecological.cz


 

 

tel: 0905 829 193 

e-mail: klucarova.z@gmail.com 

EKOJET spol. s r.o. – 

priemyselná a krajinná ekológia 

 

 

 

Tehelná 19 

831 03 Bratislava  

IČO: 35734990 

tel.: +421 2 4569 0568 

+421 948 021 670 

e-mail: info@ekojet.sk  

 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

P-1/2003 

EKOSFER Solutions, s.r.o. 

 

Hradecká 566 

503 46 Třebechovice pod Orebem 

Česká republika 

IČO: 06082530 

Tel:/fax: +420 720 061 296 

e-mail: ales.svoboda@ekosfer.cz    

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 

biotopy, živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú      

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov živočíchov 

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky 

P-35/2018 
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- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území 

európskeho významu 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov 

Ekospol DM, s.r.o. 

 

Kollárova 25 

039 01 Turčianske Teplice 

IČO: 44262671 

Tel: 0905 241 849 

e-mail: 

dusan.mandak@gmail.com 

- dokumenty územného systému ekologickej stability  

- dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny  

 

P-25/2014 

ENGOM s.r.o.  

 

023 14 Skalité 418  

IČO: 36442909 

Tel./fax: 041/5663 399  

0907 137 836 

e-mail: engom@engom.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

 

P-14/2008 

ENVI-EKO, s. r. o.  

 

Platanová 3225/2 

010 07 Žilina 

IČO:43 905 901 

Tel: 0908 904243 

e-mail: 

envi.eko@gmail.com 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej 

oblasti a národného parku 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability  

P-26/2014 
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- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

ENVIROPROJEKT SK s.r.o.   

 

Hollého 749/18 

905 01 Senica 

IČO: 45698724 

Tel.: 0907 229 820  

enviroprojekt@enviroprojekt.sk                         

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- dokument starostlivosti o dreviny  

P-21/2010 

ESPRIT spol. s r.o.  

 

Pletiarska 2 

969 01 Banská Štiavnica 

IČO: 31563538 

Tel.: 045/692 12 30 

esprit@esprit-bs.sk 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- projekty ochrany chráneného krajinného prvku 

P-13/2008 

Euroforest, s.r.o.  

 

Topoľová 26 

960 01 Zvolen 

IČO: 36627453 

Tel/fax: 045/5366 015  

e-mail:  

mozola@euroforest.sk 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program starostlivosti o CHKO 

- program starostlivosti o NP 

P-18/2010 
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- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného 

chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma  

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín a živočíchov 

Geobotany, s. r. o.  

 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava 

IČO: 52108406 

Tel: +412 907 386 832 

e-mail:  

jozef.sibik@geobotany.sk 

maria.sibikova@geobotany.sk 

 

 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany 

sú biotopy a rastlinné druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránený 

strom, 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území, 

- programy starostlivosti o druhy rastlín,  

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, 

- program záchrany súkromného chráneného územia, 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín, 

- program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej 

oblasti a národného parku, 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného 

chráneného územia, 

P-39/2019 
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mailto:maria.sibikova@geobotany.sk


 

 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma, 

- návrhy území európskeho významu, 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a 

ohrozených druhov rastlín,  

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

GeoTime s.r.o  

 

Hollého 749/18 

905 01 Senica 

IČO: 45697337 

Tel.: 0905 192 813  

rastislav.holič@gmail.com  

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- dokument starostlivosti o dreviny 

P-20/2010 

Green Architecture SK, s. r. o.  

 

Borová 3205/31 

010 07 Žilina 

IČO: 47213043 

Tel: +421 905 930 174 

e-mail:  

michalstiga@gmail.com 

- projekty ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- projekty ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-43/2020 

HESPERIS, s. r. o. 

 

Sásovská cesta 86 

974 11 Banská Bystrica 

IČO: 46218246 

Tel.: +421 911 018 099 

e-mail: marian.jasik@gmail.com 

 

- program starostlivosti o národný park a chránenú 

krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

P-33/2016 

mailto:rastislav.holič@gmail.com
mailto:michalstiga@gmail.com
mailto:marian.jasik@gmail.com


 

 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón národného parku 

a chránenej  krajinnej oblasti 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného 

chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších prepisov 

HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná 

zložka Slovensko 

 

Ružová dolina 10  

821 09 Bratislava  

IČO: 31815332 

Tel.: +421 255 642 595-6 

Fax: +421 255 642 597 

bratislava@hbh.cz 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších prepisov 

P-31/2016 

KATEdesign – ateliér záhradnej 

architektúry, s.r.o. 

 

Drieňová 31 

821 01 Bratislava 

IČO: 50813811 

Tel: +421 907 477 411 

kbrojova@katedesign.sk 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-37/2019 
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Konzultačná skupina PODZEMNÁ 

VODA, spol. s r. o. 

 

Kolísková 1 

841 05 Bratislava 

IČO: 31 354 645 

Tel: 02 65 444 344 

e-mail: email@podzemnavoda.sk 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov P-40/2009 

KrajArch, s.r.o. 

 

Hodská 359/31 

924 01 Galanta 

IČO: 50 130 161 

Tel: 0907 635 847 

evasuskova@krajarch.sk 

- program starostlivosti o chránený strom, 

- program záchrany chráneného stromu, 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma, 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-36/2019 

Lalima, s. r. o. 

 

Hliník nad Váhom 71 

014 01 Bytča 

IČO: 46 604 278 

Tel: +421 908 547 735 

e-mail: ing.lalima@gmail.com 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

pamiatku 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

pamiatky 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chráneného areálu 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-38/2019 

Ligularia, s.r.o. 

 

Štúrovo nábrežie 2366/12 

052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 47425954 

Tel: 053 4440331 

0902 418807 

e-mail: 

leskovjanska.a@centrum.sk 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 

biotopy, rastlinné a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

P-24/2013 
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- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie 

a prírodnej pamiatky 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

Národné lesnícke centrum   

 

T.G. Masaryka 22 

960 92 Zvolen 

IČO: 42001315 

Tel.: 045/5314 171-2,  

Fax: 045/5314 155 

nlc@nlcsk.org  

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 

biotopy, rastlinné a živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program starostlivosti o chránený strom 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia, 

- program záchrany zón a časti zón národného parku 

a chránenej krajinnej oblasti 

- program záchrany chráneného stromu 

- projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti a národného 

parku a jeho ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného vtáčieho územia 

P-17/2009 
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- projekt ochrany chráneného krajinného prvku, 

chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej 

pamiatky 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území 

európskeho významu 

- programy záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín a živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších prepisov   

Ochrana dravcov na Slovensku 

 

Kuklovská 5 

841 04 Bratislava 

IČO: 31797717 

tel: +421 2 55573440 

mob: +421 911 882626 

e-mail: dravce@dravce.sk 

- program starostlivosti o druhy živočíchov 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov živočíchov 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- projekt ochrany chráneného vtáčieho územia 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území 

európskeho významu 

P-34/2017 

NATURA SERVIS, s. r. o. 

 

Říčařová 66 

503 01 Hradec Králové 

Česká republika 

IČO: 26006626 

Tel./fax: +420 495 266 649 

e-mail: 

jiri.francek@naturaservis.net 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 

živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku  

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

P-29/2015 
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roman.rozinek@naturaservis.net 

 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín a živočíchov 

- program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky 

- návrh chráneného vtáčieho územia a územia 

európskeho významu 

- národný červený zoznam  vzácnych, zriedkavých 

a ohrozených druhov rastlín a živočíchov 

- návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších prepisov 

OTONYCTERIS s. r. o. 

 

Prostredná Môlča 32 

SK-974 01 Banská Bystrica 

IČO: 47543221 

Tel: +421 903 180 139 

e-mail: info@otonycteris.sk 

 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov živočíchov 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability  

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

P-32/2016 

SAFE TREES, s.r.o. 

 

Na Štepnici 945 

665 01 Rosice, Česká republika 

IČO: 26935287 

Tel: +420731902051 

e-mail: 

- dokument starostlivosti o dreviny P-23/2013 

mailto:roman.rozinek@naturaservis.net
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kolarikova@safetrees.cz 

SAŽP – Slovenská agentúra životného 

prostredia 

 

Tajovského 28 

975 90 Banská Bystrica 

IČO: 00626031 

tel.: +421/41/507 09 12 

fax: +421/41/507 09 25 

e-mail: sazp@sazp.sk 

- Generel nadregionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

P-12/2008 

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s. 

 

Dolná 7 

974 01 Banská Bystrica 

IČO: 36669150 

Tel.: 048/4152 495,  

0911 289 777 

Fax: 048/4152 496 

office@slsas.sk 

milan.danko@slsas.sk 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 

lesné biotopy: 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území 

- program starostlivosti o  územia medzinárodného 

významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného stromu 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP  

a ďalej: 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- projekt na ustanovenie  národnej prírodnej rezervácie, 

národnej prírodnej pamiatky 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

P-15/2008 

mailto:kolarikova@safetrees.cz
mailto:sazp@sazp.sk
mailto:office@slsas.sk
mailto:milan.danko@slsas.sk


 

 

Slovenská ornitologická 

spoločnosť/Birdlife Slovensko 

  

 

Zelinárska 4 

821 08 Bratislava 

IČO: 30845521 

Tel: 0905 256 184 

vtaky@vtaky.sk 

 

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú 

živočíšne druhy a ich biotopy: 

- program starostlivosti o národný park 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany chráneného vtáčieho územia  

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov živočíchov 

- program záchrany zóny a časti zón národného parku 

a chránenej  krajinnej oblasti 

- projekt ochrany chránenej  krajinnej oblasti, národného 

parku a jeho ochranného pásma, chráneného vtáčieho 

územia  

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného 

chráneného územia 

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného 

pásma 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a 

ohrozených druhov vtákov 

P-9/2006 

 

Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva 

 

Školská 4 

031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 361 45 114 

Tel: 

+421/44/547 72 17 - riaditeľ 

- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne 

a prírodného vodopádu 

- program starostlivosti o jaskyňu – prírodnú pamiatku, 

národnú prírodnú pamiatku 

- program záchrany jaskyne – prírodnej pamiatky, 

národnej prírodnej pamiatky 

P-30/2015 
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+421/44/547 72 11 – sekretariát 

+421/44/547 72 10 – spojovateľka 

Fax: +421/44/551 43 81 

e-mail: 

smopaj@smopaj.sk 

Správa Mestskej zelene v Košiciach 

 

Rastislavova 79 

040 01 Košice 

IČO: 17078202 

Tel: 055/726 34 01 

e-mail: smsz@smsz.sk  

- dokumenty starostlivosti o dreviny P-41/2020 

TiKRA, s. r. o. 

 

Rudina 278 

023 31 Rudina 

IČO: 53008456 

0911 852 735 

e-mail: tikrasro@gmail.com 

 

Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany 

sú  živočíšne druhy  so zameraním na vodné ekosystémy a 

ryby: 

- program starostlivosti o územia patriace do európskej 

sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- programy starostlivosti o druhy živočíchov 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov živočíchov 

- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a 

ohrozených druhov rastlín a živočíchov 

- návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

P-42/2020 

Ústav krajinnej ekológie SAV Štefánikova 3, P.O.Box 254 

81499 Bratislava 

- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť  

- program starostlivosti o národný park 

P-8/2006 
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IČO: 679 119 

Tel: 02/52493882 

Julius.Oszlanyi@savba.sk 

 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území 

- programy starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- program záchrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej 

rezervácie, národnej prírodnej pamiatky  

- program záchrany chráneného vtáčieho územia 

- program záchrany súkromného chráneného územia 

- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP 

- generel nadregionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty regionálneho územného systému 

ekologickej stability 

- dokumenty miestneho územného systému ekologickej 

stability 

- program záchrany kriticky ohrozených chránených 

druhov rastlín  

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

- dokumenty starostlivosti o dreviny 

VEDUTA 

 

Hronsecká cesta 32/75 

976 31 Hronsek 

IČO: 45015953 

Tel: 0904 385 783  

e-mail: 

veduta@centrum.sk 

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú 

rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú 

rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku   

- program starostlivosti o územia patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území 

- program starostlivosti o územia medzinárodného 

významu 

- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej 

rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného 

chráneného územia a ich ochranného pásma 

- projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

P-16/2009 

mailto:Julius.Oszlanyi@savba.sk


 

 

- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území 

európskeho významu 

Záhradníctvo S. Flóra, s.r.o.   

 

Lesná 33 

038 61 Vrútky 

IČO: 44851022 

Tel.: 0903 519 423  

Fax: 043/4282696 

mcambor@centrum.sk  

-  dokument starostlivosti o dreviny  P-19/2010 

 

 

mailto:mcambor@centrum.sk

	2. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona   č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Fyzické osoby
	3. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona   č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Právnické osoby
	Fyzické osoby
	Stav k 06.11.2020

	Právnické osoby
	Stav k 06.11.2020


