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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 
Názov organizácie:  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
 
Sídlo organizácie:  Banská Bystrica, Tajovského 28/B 
 
Rezort / zriaďovateľ:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Kontakt:  tel.: + 421 48 472 20 26, fax: + 421 48 472 20 36 
 
Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 
 
Riaditeľ:  Ing. Milan Boroš 
 
Členovia vedenia: 
Ing. Milan Boroš, riaditeľ ŠOP SR 
RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ sekcie Správy slovenských jaskýň 
Mgr. Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny 
Mgr. Svetlana Ivanová, riaditeľka sekcie pre medzinárodnú spoluprácu a EÚ 
Ing. Iveta Danišová, riaditeľ sekcie pre ekonomiku 
Mgr. Michal Kalaš, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody vo Varíne, riaditeľ Správy 
Národného parku Malá Fatra 
RNDr. Ľuboš Čillag, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Banskej Bystrici, 
riaditeľ Správy Národného parku Nízke Tatry 
Ing. Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka Regionálneho centra ochrany prírody vo Zvolene, 
riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana 
Mgr. Peter Puchala, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Modre, riaditeľ Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty 
RNDr. Dušan Karaska, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Námestove, riaditeľ 
Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava 
Ing. Radimír Siklienka, PhD., riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Nitre, riaditeľ 
Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie 
Ing. Bedřich Hájek, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Spiš. Novej Vsi, riaditeľ 
Správy Národného parku Slovenský raj 
Ing. Pavol Majko, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Tatr. Štrbe, riaditeľ Správy 
Tatranského národného parku 
Ing. Miroslav Buraľ, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Stakčíne a Správy 
Národného parku Poloniny 
Ing. Beáta Forintová, riaditeľka Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove  
Ing. Ján Cibuľa, riaditeľ Regionálneho centra ochrany prírody v Bratislave, riaditeľ Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy 
Ing. Vladimír Kĺč, PhD., riaditeľ Správy Pieninského národného parku 
Ing. Ján Kilík, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras 
Mgr. Peter Vantara, riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra 
Mgr. Karol Pepich, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy 
RNDr. Katarína Gaálová, riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina 
Ing. Ladislav Rovňák, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat 
Mgr. Andrea Šimková, riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Latorica 
Ing. Dušan Valachovič, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 
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Ing. Ján Korňan, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce 
Ing. Drahomír Stano, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty 
RNDr. Dušan Trcka, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy 
Ing. Juraj Platko, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty 

 
 
 

 
Foto: F. Szalay 

 
 

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 
 
 

2. 1. POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE 
 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) bola zriadená 
rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. decembra 1995 číslo 
23/1995-4.1. o zlúčení správ národných parkov do jednej rozpočtovej organizácie v znení 
rozhodnutia z 27. 12. 1997 č. 20/1997-4.1 a rozhodnutia č. 26/2000-4 z 15. júna 2000, ktorým 
sa názov organizácie „Správa národných parkov Slovenskej republiky“ zmenil na „Štátna 
ochrana prírody Slovenskej republiky“. Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 74/2007 – 1.8. bola so Štátnou ochranou prírody 
SR s účinnosťou od 1. januára 2008 zlúčená Správa slovenských jaskýň.  

Predmet činnosti organizácie podrobnejšie upravuje zriaďovacia listina ŠOP SR 
vydaná rozhodnutím ministra životného prostredia z 5. decembra 2007 č. 75/2007 – 1.8. 
a Štatút ŠOP SR vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia z 5. decembra 2007 č. 
76/2007 – 1.8.  

 ŠOP SR je odborná organizácia ochrany prírody v priamom riadení Ministerstva 
životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na zabezpečovanie 
odbornej činnosti pre výkon štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a na plnenie úloh na úseku 
ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 
(tzv. CITES).  

Organizačne sa člení na 11 regionálnych centier ochrany prírody, ktoré sa ďalej členia 
na 9 správ národných parkov a 14 správ chránených krajinných oblastí. Riaditeľstvo sídli v 
Banskej Bystrici a sekcia Správa slovenských jaskýň sídli v Liptovskom Mikuláši. Územná 
pôsobnosť organizačných útvarov bola určená rozhodnutím ministra životného prostredia SR 
z 5. decembra 2007 č. 77/2007 – 1.8. a bola stanovená na princípe územnej pôsobnosti 
národných parkov, chránených krajinných oblastí a k nim priľahlých okresov. 

 
Príloha č. 1. Organizačná schéma ŠOP SR. 
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K základným činnostiam ŠOP SR patrí zabezpečovanie všeobecnej a osobitnej 

územnej ochrany prírody a krajiny, druhovej ochrany živočíchov, rastlín, nerastov a 
skamenelín, ochrany drevín a praktickej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody 
a krajiny, tvorba dokumentácie ochrany prírody. Plní tiež úlohy v oblasti výchovy, 
vzdelávania, propagácie, edičnej činnosti a na úseku medzinárodnej spolupráce.  
  

Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici 
v súčinnosti s ostatnými organizačnými jednotkami ŠOP SR 
 

  vypracúva návrhy stratégií, koncepcií, programových zámerov a opatrení na 
zabezpečenie ochrany prírody a krajiny, dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a 
územného systému ekologickej stability, 

  spracúva odborné podklady pre návrhy právnych predpisov, 
  koordinuje a metodicky riadi výkon ochrany prírody a krajiny, 
  vypracúva odborné podklady pre výkon štátnej správy ochrany prírody MŽP SR, 
  plní medzinárodné záväzky v oblasti ochrany prírody a krajiny, vykonáva funkciu 

vedeckého orgánu CITES, 
  plní funkciu koordinátora pre sústavu Natura 2000, 

 
 
Správa slovenských jaskýň (SSJ) 

 
  zabezpečuje správu jaskýň ako vlastníctva Slovenskej republiky, 
  vykonáva prevádzku sprístupnených jaskýň, buduje a zabezpečuje údržbu vstupných 

areálov a technickej infraštruktúry na povrchu i v podzemí sprístupnených jaskýň,  
  podieľa sa na metodickom usmerňovaní starostlivosti o krasovú krajinu, 
  vykonáva a koordinuje výskum, monitoring a dokumentáciu jaskýň, najmä s cieľom 

tvorby praktických aplikácií pre potreby ochrany prírody, 
  vykonáva a zabezpečuje súbor opatrení na ochranu a prezentáciu slovenskej časti 

lokality svetového prírodného dedičstva Jaskyne Slovenského a Aggtelekského 
krasu, 

  spravuje dve jaskynné lokality (Domica, jaskyne Demänovskej doliny) zaradené do 
ramsarského zoznamu medzinárodne významných mokradí,  

  rieši úlohy týkajúce sa ochrany krasu a jaskýň, ktoré si vyžadujú cezhraničnú 
spoluprácu (jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, krasové a pseudokrasové 
územia na hranici s Poľskou republikou), zúčastňuje sa rokovaní a plní uznesenia 
prijímané spoločnými pracovnými skupinami vytvorenými príslušnými 
ministerstvami susediacich štátov,  

  na celosvetovej úrovni zastupuje slovenské jaskyniarstvo v Medzinárodnej asociácii 
sprístupnených jaskýň (ISCA), v spolupráci so Slovenskou speleologickou 
spoločnosťou aj v Medzinárodnej speleologickej únii (UIS) a Speleologickej 
federácii Európskej únie (FSEU), 

  v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami zabezpečuje pre verejnosť 
speleoterapiu a ozdravovacie speleoklimatické pobyty v jaskyniach, 

  plní úlohy týkajúce sa environmentálnej výchovy a vzdelávania verejnosti. 
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Regionálne centrá ochrany prírody (RCOP) plnia najmä tieto úlohy: 
 

  koordinujú plnenie úloh podľa schváleného plánu hlavných úloh a pokynov 
riaditeľstva ŠOP SR, 

  pripravujú podklady pre strategické a koncepčné materiály a rozpracúvajú ich na 
územnú pôsobnosť regionálneho centra, 

  vydávajú stanoviská a podklady pre rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody 
a krajiny, ak predmet žiadosti presahuje územnú pôsobnosť jedného organizačného 
útvaru v jeho územnej pôsobnosti, 

  zisťujú vplyvy zásahov do ekosystémov, ich zložiek a prvkov (EIA) vrátane 
posudzovania činností podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z., vykonávaných v 
navrhovaných chránených vtáčích územiach, územiach európskeho významu alebo 
na územiach patriacich do európskej sústavy chránených území, 

  predkladajú návrhy projektov na činnosti financované z rozpočtových a 
mimorozpočtových zdrojov, 

  koordinujú, posudzujú a predkladajú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny 
vyhotovenú organizačnými útvarmi v ich územnej pôsobnosti a posudzujú takúto 
dokumentáciu vyhotovenú inými odborne spôsobilými osobami, 

  koordinujú výchovnú, vzdelávaciu a edičnú činnosť organizačných útvarov a 
komunikáciu s vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov a orgánmi štátnej 
správy a samosprávy, 

  koordinujú úlohy organizačných útvarov súvisiace s budovaním a ochranou území 
súvislej európskej sústavy chránených území, 

  vykonávajú kontrolu činnosti a plnenia povinností vyplývajúcich z 
vnútroorganizačných predpisov nimi riadených organizačných útvarov. 

 
 
Správy chránených krajinných oblastí (S CHKO) a správy národných parkov (S NP) 
 

  pripravujú odborné podklady pre vymedzenie funkcií a kategórií ochrany území, pre 
ich únosné zaťaženie a navrhujú zásady ich využívania vo vzťahu k činnostiam 
jednotlivých odvetví, posudzujú dôsledky zásahov do ekosystémov, ich zložiek a 
prvkov a navrhujú spôsob ich ochrany, 

  zabezpečujú realizáciu asanačných, rekultivačných a rekonštrukčných zásahov 
s cieľom optimalizovať stav chránených území a realizujú ďalšie preventívne alebo 
nápravné opatrenia v územnej a druhovej ochrane, 

  určujú vzácnosť, zriedkavosť a ohrozenosť druhov a zabezpečujú ochranu druhov 
chránených podľa medzinárodných dohovorov, 

  vypracúvajú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny podľa § 54 zákona, podieľajú 
sa na realizácii projektov zameraných na ochranu biodiverzity a ekologickej 
optimalizácie priestorového usporiadania a funkčného využitia krajiny, 

  vypracúvajú odborné podklady pre výkon štátnej správy krajských a obvodných 
úradov životného prostredia vo veciach ochrany prírody a krajiny, odborné 
stanoviská pre výnimky zo zákazov ustanovených zákonom, pre vydávanie 
súhlasov, záväzných posudkov a vyjadrení orgánov ochrany prírody a krajiny, vedú 
regionálne zoznamy osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa § 51 zákona, 
príslušné databázy a poskytujú informácie, 
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  označujú chránené časti prírody a krajiny a vypracúvajú podklady pre vyhlasovanie 
ich ochrany.  

 
Organizačné jednotky ŠOP SR  
 

  zabezpečujú environmentálnu výchovu a vzdelávanie so zameraním na ochranu 
prírody a krajiny, poskytujú služby návštevníkom chránených území, 

  budujú náučné chodníky, prevádzkujú informačné strediská a iné zariadenia ochrany 
prírody a krajiny vo svojej správe vrátane rehabilitačných staníc, chovných staníc a 
záchytných centier.  

 
Základným dokumentom ochrany prírody je Národná stratégia ochrany 

biodiverzity na Slovensku (schválená uznesením vlády č. 231, ktorú následne odsúhlasila 
Národná rada Slovenskej republiky v júni 1997). Program na jej plnenie je premietnutý do 
Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 
(uzn. vlády SR č. 515/1998 zo dňa 4.8.1998), ktorý je v konkrétnych úlohách zapracovaný do 
plánu hlavných úloh ŠOP SR. Strategické úlohy organizácie do roku 2015 obsahuje 
STRATÉGIA ROZVOJA Štátnej ochrany prírody SR s výhľadom do roku 2013 (schválená 
uzn. OPM č. 194/2005 z 15.12.2005), koncepčným materiálom ochrany prírody a krajiny je 
KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (schválená uzn. vlády SR č. 471 z 24.5. 
2006). 
  

2. 2. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ORGANIZÁCIE 
A ROZVOJ AKTIVÍT 

 
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim ďalšie smerovanie štátnej ochrany prírody je 

implementácia princípov legislatívy ochrany prírody EÚ do systému ochrany prírody na 
Slovensku pri udržaní národných špecifík. Popri implementácii právnych predpisov ide 
predovšetkým o budovanie osobitnej sústavy chránených území Natura 2000, optimalizáciu 
územnej ochrany prostredníctvom zonácie chránených území, uplatnenie systému ochrany 
biotopov s prednostným zapojením vlastníkov a užívateľov pozemkov do manažmentu 
chránených území.  

 
2. 2. 1. ZÁKLADNÝ A APLIKOVANÝ VÝSKUM 

A TVORBA PREDPISOV 
 

Ťažisko odbornej činnosti ŠOP SR v súčasnom období spočíva v spracovaní 
podkladov pre budovanie ekologickej siete Natura 2000 na Slovensku. Z právneho hľadiska 
ide o implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 
2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Smernica o vtákoch) a Smernice Rady č. 92/43/EHS 
o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica 
o biotopoch).  

Príprava podkladov zahŕňa: mapovanie biotopov (nelesné a lesné biotopy), 
inventarizáciu európsky významných druhov živočíchov a rastlín, analýzu pozemkov pre 
spracovávaný návrh: 
 

  Chránené vtáčie územia (Special Protection Areas – SPAs) 
  Územia európskeho významu (Special Areas of Conservation – SACs) 
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Program budovania sústavy chránených území Natura 2000 obsahuje viacero 
strategických cieľov: 

1. Implementácia smernice o vtákoch a smernice o biotopoch do národnej legislatívy. 
2. Inštitucionálne a technické zabezpečenie budovania sústavy Natura 2000. 
3. Zabezpečenie odborných podkladov pre vyčlenenie území sústavy Natura 2000. 
4. Informovanie verejnosti o budovaní sústavy Natura 2000. 
5. Doplnenie národného zoznamu území európskeho významu a zabezpečenie zákonnej 

ochrany území Natura 2000. 
6. Zabezpečenie starostlivosti o územia Natura 2000. 
7. Zabezpečenie dlhodobého monitoringu stavu biotopov a druhov. 

 
Ďalšie úlohy na tomto úseku činnosti organizácie sú orientované na výskum 

a prieskum zastúpenia biotopov v chránených územiach a zhodnotenie ich stavu 
prostredníctvom inventarizačných výskumov a aplikovaného výskumu alebo ich realizáciou 
v spolupráci s výskumnou a vedeckou základňou SR. V rámci druhovej ochrany sa vykonáva 
výskum populácií ohrozených a chránených druhov živočíchov a rastlín a celoslovenský 
výskum vybraných druhov alebo ich skupín, ako aj výskum pre potreby spracovania 
programov záchrany o chránené druhy.  
 
Stanovené priority výskumu:  

  Rastliny: druhy európskeho významu, kriticky ohrozené druhy, vstavačovité, 
vybrané invázne druhy rastlín, druhy z prílohy I Bernského dohovoru. 

  Živočíchy: druhy európskeho významu (najmä druhy, výskum ktorých požaduje 
Komisia), veľké šelmy, kriticky ohrozené druhy. 

  Biotopy európskeho a národného významu. 
  Vodopády: hodnotné, spĺňajúce kritériá na ochranu prírodnej pamiatky. 
  Významné a perspektívne stromy. 
  Výskum vybraných ohrozených rašelinísk. 
  Výskum mokradí, najmä ramsarských lokalít medzinárodného významu. 
  Výskum jaskýň zaradených do zoznamu svetového prírodného dedičstva. 
  Jaskyne vyhlásené za národné prírodné pamiatky, jaskyne ohrozené antropogénnou 

činnosťou. 
 
 

2. 2. 2. OCHRANA A PRAKTICKÁ STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE 
CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY 

 
V rámci ochrany biodiverzity je potrebné dosiahnuť udržanie vybraných biotopov 

a druhov v priaznivom stave z hľadiska ich zachovania a ochranu ohrozených, endemických, 
zriedkavých a zraniteľných voľne žijúcich druhov fauny a flóry (prioritné druhy) v rámci 
každého štátu a zároveň v Európe ako celku.  

Základným nástrojom na ochranu biodiverzity je tvorba ekologických sietí – siete 
chránených vtáčích území (Special Protection Areas – SPAs) a území európskeho významu 
(Special Areas of Conservation – SACs), ktoré tvoria sústavu území Natura 2000, ako aj 
národnej sústavy chránených území. 
 
Základnými cieľmi sú: 

  Legislatívne zabezpečiť sústavu chránených území tak, aby reprezentatívne 
pokrývala všetky typy biotopov a tvorila súčasť európskej sústavy chránených 
území.  
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  Zabezpečiť dôslednú ochranu reprezentatívnych území, ktoré sú predpokladom na 
zachovanie typických foriem živej a neživej prírody.  

  Vytvoriť podmienky na udržanie prirodzenej životaschopnosti populácie druhov 
v prírodnom prostredí.  

  Realizovať programy záchrany kriticky ohrozených druhov.  
  Posilniť manažment chránených území prostredníctvom programov starostlivosti, 

ktoré budú spracúvané pre všetky územia, a zapojiť verejnosť do ich prípravy 
a realizácie.  

  Zohľadňovať prírodné hodnoty, ekologickú únosnosť a zraniteľnosť územia pri 
posudzovaní navrhovaných ekonomických aktivít v chránených územiach.  

  Realizovať praktickú starostlivosť o biotopy, ktoré sú v ohrození vymiznutia 
v rámci Slovenska, alebo sú charakteristickými príkladmi biogeografických 
regiónov Európy.  

  Zabezpečovať permanentnú kontrolu stavu chránených území a ich označovanie. 
  Zabezpečiť prevádzku rehabilitačných a chovných staníc živočíchov. 
  Zabezpečiť kontrolu a následné odstraňovanie a potláčanie výskytu inváznych 

druhov rastlín v chránených územiach. 
 
 

2. 2. 3. DOKUMENTÁCIA A INFORMAČNÉ SYSTÉMY 
 

Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Obsah dokumentácie upravujú 
ustanovenia §§ 20 – 26 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 
Priority v spracovaní dokumentácie ochrany prírody: 

  v nadväznosti na novelu zákona prepracovať a doplniť metodické podklady pre 
jednotlivé druhy dokumentácie, 

  priebežne spracovávať dokumentáciu v súlade s novými predpismi, najmä 
dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a územia 
medzinárodného významu, 

  spracovať dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny, prioritne 
programy starostlivosti a zónovanie veľkoplošných chránených území a programy 
starostlivosti o územia európskeho významu. 

 
Pri budovaní informačného systému ŠOP SR základnými cieľmi sú: 

  splnenie požiadaviek zákona o informáciách, 
  splnenie požiadaviek Štátneho informačného systému ŽP podľa Koncepcie ŠIS MŽP 

SR, 
  splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo Štatútu ŠOP SR. 

 
V rámci dosiahnutia základných cieľov sa zabezpečuje plnenie týchto rámcových úloh: 

  zber dát do informačného systému taxónov a biotopov, 
  prepojenie databázy s GIS, 
  napĺňanie databázy chránených a významných stromov, 
  napĺňanie databázy inváznych druhov rastlín, 
  prevádzka a aktualizácia internetovej stránky www.sopsr.sk a intranetovej stránky, 
  priebežné zvyšovanie vedomostí a schopností odborných pracovníkov ŠOP SR 

v oblasti použitia informačných technológií, 
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  priebežné zvyšovanie úrovne technického vybavenia pracovísk z hľadiska 
informačných technológií. 

 
 

 
  Foto: M. Jasík 

 
 

2. 2. 4 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 

Popri rozvíjaní tradičných metód v environmentálnej výchove realizovanej ŠOP SR 
bude potrebné:  

  vytvárať nové formy výchovy a vplývania na verejnosť diferencovane podľa 
cieľových skupín, 

  pokračovať v tradičných formách prednášok, besied, premietaní videofilmov, 
tematických výstavách a odborných exkurziách, organizovaní táborov ochrany 
prírody a špecializovaných táborov, 

  dotvorením siete náučných chodníkov (NCH), náučných lokalít (NL) vrátane 
sprístupnených jaskýň, informačných stredísk ochrany prírody (ISOP) a stredísk 
environmentálnej výchovy (SEV) celoplošne posilniť účinnosť týchto foriem 
environmentálnej výchovy. 

 
Sieť NCH a NL v chránených územiach treba priebežne prehodnocovať nielen 

z hľadiska obsahu a využívania, ale aj účelnosti vynakladania prostriedkov pri ich obnove pri 
zvyšujúcom sa trende ich poškodzovania alebo opakovaného ničenia v niektorých lokalitách.  
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2. 2. 5. EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 

V edičnej činnosti zabezpečiť vydávanie vlastných periodických a neperiodických 
edičných titulov - z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sú vydávané iba 
v elektronickej podobe. Okrem dlhoročne vydávaných periodických odborných a náučných 
publikácií realizovať vydávanie populárnych titulov, plagátov, samolepiek a ďalších tlačovín, 
zameraných najmä na propagáciu konkrétnych chránených území a druhov.  
 
Vydávanie periodických titulov: 

  metodický spravodajca Chránené územia Slovenska (štvrťročník pre odborníkov 
v OP), 

  Aragonit (dve čísla ročne, pre jaskyniarsku a širšiu verejnosť), Slovenský kras (dve 
čísla ročne, pre odbornú verejnosť v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany 
prírody a jaskyniarstva).  

 
Vydávanie publikácií a príspevky do médií: 

  zostavovanie a vydávanie monografií, príležitostných zborníkov referátov 
z konferencií, seminárov a z regionálnych výskumov, ako aj z organizovaných 
táborov ochrancov prírody,  

  prezentácia činnosti ŠOP SR v dennej tlači,  
  príprava a vydávanie náučných materiálov (pohľadnice, skladačky, letáky, plagáty, 

samolepky, leporelá a pod.), 
  organizovanie tlačových konferencií. 

 
 

2. 2. 6. SPOLUPRÁCA S DOMÁCIMI INŠTITÚCIAMI A ORGANIZÁCIAMI 
 
Rozvoj aktivít v oblastiach: 
 

  Rozširovanie foriem spolupráce so štátnymi i neštátnymi subjektmi. Sú to najmä 
Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Lesy SR, š.p., Štátne lesy TANAPu, 
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Slovenská ornitologická spoločnosť / 
BirdLife Slovensko, Spoločnosť pre ochranu netopierov, Slovenská poľovnícka 
komora, FSC Slovensko, Slovenská speleologická spoločnosť, knižnice, osvetové 
zariadenia, vedecké a školské inštitúcie. 

  Spolupráca s mimovládnymi organizáciami najmä v oblasti organizovania táborov 
ochrancov prírody a táborov mladých ochrancov prírody, spolupráca pri 
starostlivosti o chránené územia a chránené druhy, spoločné vydávanie edičných 
titulov, spolupráca na tvorbe dokumentácie ochrany prírody a krajiny a na riešení 
projektov. 

  Rozvíjanie spoločných aktivít s vedeckými a školskými inštitúciami najmä v 
oblasti výskumnej činnosti, tvorbe informačných systémov ochrany prírody, napr. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Žilinská Univerzita v Žiline, pracovíská a ústavy Slovenskej akadémie vied. 

  Rozvoj spolupráce s prírodovednými múzeami, najmä v budovaní databáz 
a získavaní informácií o zbierkových fondoch pre potreby overovania poznatkov 
o chránených územiach regiónu alebo o výskyte chránených druhov, výstavy 
a ďalšie výchovné podujatia. 
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2. 2. 7. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 

 V oblasti ochrany prírody je SR viazaná týmito medzinárodnými dohovormi: 
  

Názov miesto a rok prijatia 
 

v SR účinné od roku 

Dohovor o mokradiach majúcich 
medzinárodný význam predovšetkým ako 
biotopy vodného vtáctva 

Ramsar, 1971 1990 

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva 

Paríž, 1972 
 

1991 

Dohovor o medzinárodnom obchode s 
ohrozenými druhmi voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín 

Washington, 1973 1992 
 

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov 
voľne žijúcich živočíchov 

Bonn, 1979 
 

1995 
 

Dohoda o ochrane populácií európskych 
netopierov 
(v rámci Bonnskej konvencie) 

Londýn, 1991 
 

1998 
 

Dohoda o ochrane africko-euroázijských 
sťahovavých vodných vtákov 
(v rámci Bonnskej konvencie) 

Haag, 1995 2001 

Memorandum o zjednotení pri ochrane 
a starostlivosti o stredoeurópsku populáciu 
dropa fúzatého (Otis tarda) 
(v rámci Bonnskej konvencie) 

Marchegg, 2000 2001 

Dohovor o ochrane európskych voľne 
žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 

Bern, 1979 1996 
 

Dohovor o biologickej diverzite Rio de Janeiro, 1992 1994 
Rámcový dohovor o ochrane a trvalo 
udržateľnom rozvoji Karpát 

Kyjev, 2003 2006 

 
Ďalšími dôležitými dokumentmi sú Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch) a 
Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín (smernica o biotopoch), ktoré boli implementované do legislatívy ochrany prírody 
a krajiny. 

ŠOP SR je členom IUCN (Svetová únia ochrany prírody) a EUROPARCu, čo sú 
popredné medzinárodné organizácie. 

Na úseku činností týkajúcich sa jaskýň ŠOP SR zabezpečuje zastupovanie Slovenskej 
republiky v Medzinárodnej asociácii sprístupnených jaskýň (ISCA) a v spolupráci so 
Slovenskou speleologickou spoločnosťou aj v Medzinárodnej speleologickej únii (UIS) a 
Speleologickej federácii Európskej únie (FSUE). 

 
Základným cieľom v tejto oblasti je priebežné plnenie všetkých medzinárodných 

záväzkov vyplývajúcich z dohovorov, ktorých signatárom je aj Slovenská republika. 
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  Foto: P. Krč 

 
 

3. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE V ROKU 2012 
 
 

3. 1. ZÁKLADNÝ A APLIKOVANÝ VÝSKUM  
A TVORBA PREDPISOV 

 
Mapovanie výskytu inváznych druhov: 
V roku 2012 bolo spolu zmapovaných 85 lokalít v chránených územiach alebo ich 
ochranných pásmach  na výmere  662,5 ha a 106 lokalít v území s prvým stupňom ochrany na 
výmere 565 ha. Údaje boli uložené do dokumentácie ochrany prírody jednotlivých pracovísk 
a do Informačného systému taxónov a biotopov. 

Na území CHKO Biele Karpaty sa mapovalo v PP Selecký potok (Fallopia japonica, 
Aster sp.), PP Drietomica (Fallopia japonica, Solidago canadense), PP Potok Machnáč 
(Fallopia japonica), navrhovaný CHA Váh pri Zamarovciach = SKUEV0397 (Fallopia 
japonica, Aster sp. Impatiens glandulifera), PP Brehové porasty Dubovej (Fallopia japonica), 
PP Súčanka (Fallopia japonica, Rhus typhina), výskyt inváznych druhov rastlín nebol zistený 
v územiach : CHA Pavúkov jarok, PP Svinica, PP Šášnatá, PP Chvojnica. Mimo chránených 
území sa v pôsobnosti CHKO Biele Karpaty mapovalo na lokalitách: Červený Kameň 
(Fallopia japonica), Turecký vrch (Fallopia japonica), Melčice - dolina (Fallopia japonica), 
Omšenie (Fallopia japonica, Fallopia x bohemica), Dolná Poruba, Bežákovci (Fallopia 
japonica), Chocholná-Velčice, dolina (Fallopia japonica, Impatiens glandulifera), Bošáca, 
Zabudišová (Fallopia japonica), Moravské Lieskové, Šance (Fallopia x bohemica, Solidago 
canadense, Impatiens glandulifera), Malejov (Fallopia japonica), Brezovská dolina (Fallopia 
japonica), Opatovce, zemníky (Helianthus tuberosus).  
 RCOP Bratislava mapovalo v PR Starý Háj (Fallopia sp., Solidago gigantea, Solidago 
canadensis), mimo CHÚ na lokalitách: Rusovce – Drienkový les (Solidago canadensis, S. 
gigantea, Aster lanceolata, Ambrosia artemissifolia, Erigeron canadensis, Calamagrostis 
epigeios, Ailanthus altisima, Robinia pseudo-acacia, Negundo aceroides), Kráľová pri Senci 
– Malý Dunaj(Pistia stratiotes), Petržalka – Chorvátske rameno, inundácia a Rusove – 
inundácia (Solidago canadensis, S. gigantea, Aster lanceolata, Ambrosia artemissifolia, 
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Erigeron canadensis, Calamagrostis epigeios, Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, 
Ailanthus altisima, Robinia pseudo-acacia, Negundo aceroides). 
 Na území CHKO Cerová vrchovina bolo mapovanie uskutočnené PR Hrabovo, kde 
nebol potvrdený výskyt inváznych druhov rastlín. 

V CHKO Dunajské luhy boli zmapované CHA Pavelské slanisko (Solidago gigantea, 
Calamagrostis epigeios, Negundo aceroides, Ambrosia artemisiifolia, Stenactis annua, 
Conyza canadensis), PR Lohótsky močiar (Solidago gigantea, Ambrosia artemisiifolia, Aster 
lanceolatus, Robinia pseudoccacia, Negundo aceroides), PR Listové jazero  - OP (Ambrosia 
artemisifolia, Datura stramonium, Conyza canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Solidago 
gigantea, Aristolochia clematitis), CHA Komárňanské slanisko (Conyza canadensis, Negundo 
aceroides, Stenactis annua, Ambrosia artemisiifolia, Solidago canadensis, Solidago gigantea, 
Aster lanceolatus, Calamagrostis epigeios) 

V CHKO Horná Orava - Zóna B  - Oravská priehrada (Fallopia japonica), CHA rieka 
Orava (Fallopia japonica, Impatiens glandulifera ) 

V CHKO Kysuce – SKUEV0288 Kysucké Beskydy, časť Riečnica (Solidago 
canadensis, Stenactis annua, Negundo aceroides, Lupinus polyphyllos), SKUEV0101 
Klokočovské rašeliniská, časť Jančíkovci (Solidago canadensis), CHKO Kysuce, Kornica, 
k.ú. Klokočov (Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, Impatiens glandulifera),  v 
PR Zajačkova lúka neboli invázne druhy rastlín zaznamenané. Mimo CHÚ na lokalitách: 
Vadičovský potok - časť v k.ú. Radoľa (Fallopia japonica, Solidago canadensis, Impatiens 
glandulifera, Robinia pseudoacacia), Rieka Kysuca, k.ú. Turzovka (Heracleum 
mantegazzianum, Fallopia japonica, Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata), Rieka 
Kysuca, k.ú. Podvysoká (Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, Echinocystis 
lobata), Rieka Kysuca, k.ú. Horelica (Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, 
Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata), Zemanovská sihla, Raková (Solidago 
canadensis, Aster novi-belgii), Polesie, k.ú Čierne (Solidago canadensis). 
 Na území CHKO Latorica boli zmapované:  NPR Kašvár – časť nad obcou (Ailanthus 
altissima), PR Vinianska stráň - nelesná časť (nepotvrdený výskyt inváznych druhov rastlín),  
NPR Senianske rybníky – časť, hrádza medzi NPR a OP (Stenactis annua, Helianthus 
tuberosus), OP NPR Senianske rybníky (Fallopia japonica), OP CHA Bešiansky polder 
(Fallopia japonica), OP PR Dlhé Tice (Svinice) (Fallopia japonica), PR Poniklecová lúčka – 
OP (Ambrosia artemisifolia), NPR Kopčianske slanisko (Expanzívne taxóny - skup. 
8:Dipsacus fullonum, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris), mimo chránených území lokality: 
Somotor, „Pri Tajbe“ (Ambrosia artemisifolia), Vojany – Lúka pri št. ceste pri Laborci 
(Asclepias syriaca, Heracleum mantegazzianum, Helianthus tuberosus), Ižkovce, Laborec - 
premostenie plynovodného potrubia – po oboch stranách (Asclepias syriaca, Helianthus 
tuberosus, Solidago canadensis), Vojany – elektráreň, cesta na Bešu (Asclepias syriaca), V. 
Raškovce – hrádza Laborca (Asclepias syriaca), V. Raškovce – lúka pri materiálovych 
jamách (Amorpha fruticosa), Ochranná hrádza Latorice v úseku Rad – Zatín (Asclepias 
syriaca), Ochranná hrádza Laborca v úseku Oborín – Kucany (Asclepias syriaca), RL 
Alúvium Tisy (Amorpha fruticosa, Solidago gigantea, Aslepias syriaca, Ailanthus altissima). 
 Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín v CHKO Malé Karpaty bolo vykonané 
v časti NPR Roštún  (Solidago gigantea, Conyza canadensis, Datura stramonium, Cirsium 
arvense, Calamagrostis epigejos). Mimo chránených území mapované nepôvodné invázne 
druhy rastlín na lokalitách: Vinišov (Solidago gigantea, Aster lanceolatus, Impatiens 
glandulifera, Echinocystis lobata, Negundo aceroides), Buková (Aster lanceolatus, 
Echinocystis lobata, Negundo aceroides), Kňazová (Aster lanceolatus), Dlhé diely-Klčoviny 
(Fallopia japonica), Tajné(Solidago gigantea, Aster lanceolata), Alúvium Váhu – Šulekovo 
(Solidago gigantea), Váh pod Hlohovcom (Solidago gigantea, Helianthus tuberosus), Medzi 
Váhom (Helianthus tuberosus, Aster lanceolatus). 
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V NP Malá Fatra boli vymapované lokality NPR Kľačianska Magura (Solidago 
canadensis, Juncus tenuis, Tripleurospermum perforatum, Conyza canadensis, Stenactis 
annua, Tanacetum vulgare, Galinsoga parviflora, Matricaria discoidea, Ambrosia 
artemisiifolia) NPR Minčol (Tanacetum vulgare), NPR Kozol (Datura stramonium, Juncus 
tenuis, Stenactis annua, Datura stramonium, Silybum marianum, Galinsoga urticifolia, 
Tripleurospermum perforatum, Ambrosia artemisiifolia, Helianthus tuberosus), NP Malá 
Fatra, Mnišia dolina (Datura stramonium, Galinsoga parviflora, Tripleurospermum 
perforatum, Conyza canadensis, Impatiens parviflora, Stenactis annua).  Mimo CHÚ boli 
zmapované lokality Dlhé pole (Fallopia japonica, Impatiens parviflora, Impatiens 
glandulifera, Aster lanceolatus, Stenactis annua, Helianthus tuberosus, Solidago canadensis, 
Rhus typhina), Svederník (Fallopia japonica, Rhus typhina), Turie, Čistiny (Conyza 
canadensis, Tripleurospermum perforatum, Tanacetum vulgare, Galinsoga parviflora). 

Na území NAPANT sa mapovalo v OP NAPANT bolo vymapovaných 6 lokalít - 
Špania Dolina, Donovaly,  Nemecká, Lučatín, Staré Hory, Baláže (Fallopia japonica, 
Solidago sp., Heracleum mantegazzianum), na lokalitách  PR Baranovo, PR Meandre 
Lúžňanky, PR Sliačske travertiny nebol zaznamenaný výskyt inváznych druhov rastlín. Mimo 
CHÚ na lokalitách: Telgárt (Impatiens glandulifera), Ludrová (Impatiens glandulifera), 
Liptovská Teplička (Fallopia japonica), Podbrezová-Piesok (Fallopia japonica). 

V PIENAP-e sa mapovalo v ochrannom pásme NP  brehy Rieky (Fallopia japonica), 
k.ú. Sp. St. Ves (Heracleum mantegazzianum), mimo CHÚ na lokalitách : k.ú. Orlov 
(Fallopia japonica), k.ú. Plavnica (Echinocystis lobata). 

V NP Poloniny prebiehalo mapovanie v NPR Pod Ruským, PR Ruské. V mapovaných 
CHÚ nebol zistený výskyt inváznych druhov rastlín. 

V CHKO Poľana boli mapované: PP Potok Zolná (Solidago canadensis, Impatiens 
glandulifera, Impatiens parviflora), PP Kamenistá dolina (Solidago canadensis), NPP 
Mičinské travertíny (Solidago canadensis), mimo chránených území lokality: Kamenistá 
dolina (horná časť),   (Solidago canadensis), údolie Hučavy v Hrochotskej doline (dolná 
časť)(Tanacetum vulgare, Cirsium vulgare), Očová – Zv. Slatina(Heracleum 
mantegazzianum, Fallopia sp., Solidago canadensis), Detva - Kostolná(Heracleum 
mantegazzianum, Fallopia sp. ), Brehové porasty Hrona (Zvolen – Hronská Breznica) (Aster 
lanceolatus, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Fallopia sp., Impatiens glandulifera, 
Impatiens parviflora, Helianthus tuberosus). 

V CHKO Ponitrie boli mapované PR Čepúšky (Impatiens parviflora, Robinia 
pseudoacacia, Stenactis annua, Pteridium aquilinum, Solidago gigantea - v ochrannom 
pásme PR), PP Čermiansky močiar (Bidens frondosa), na lokalitách PP Ostrovica, PP Stará 
Bebrava, CHA Kostolianske lúky nebol výskyt inváznych druhobv rastlín zaznamenaný. 
Mimo chránených území bolo mapovanie nepôvodných inváznzch druhov rastlín vykonané na 
lokalitách: Malý Bahorec, k. ú. Sokolníky, Dražovce  (Bunias orientalis),  Nedanovce, pri 
rieke Nitra (Helianthus tuberosus), Plášťovce (Fallopia japonica, Impatiens parviflora), 
Plášťovce, pole (Ambrosia artemisiifolia), Plášťovce, pri Litave (Impatiens parviflora), 
Radobica (Fallopia sachalinensis), Veľké Uherce, lesná cesta (Ambrosia artemisiifolia), 
Horná Ves, pri Pažítskom potoku (Helianthus tuberosus), Podlužany, okraj obce (Fallopia x 
bohemica), Timoradza, okraj obce, starý lom (Fallopia x bohemica), Farná, ÚEV Ludinský 
háj + okolie (Ambrosia artemisiifolia, Impatiens parviflora), Jasová (Ambrosia 
artemisiifolia),  k. ú. Šalov, Trhyňa (Ambrosia artemisiifolia), Kubáňovo (Stenactis annua, 
Solidago canadensis, Echinocystis lobata, Ambrosia artemisiifolia). 

RCOP Prešov mapovalo v NPR Humenec (Impatiens parviflora), OP NPR Humenec 
(Bunias orientalis), v NPR Becherovská tisina nebol potvrdený výskyt inváznych druhov 
rastlín. 
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V NP Slovenský kras prebiehalo mapovanie na lokalite Silická Brezová (Solidago 
canadensis), mimo NP na lokalitách: Rieka Slaná(Solidago canadensis, Fallopia japonica, 
Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Rudbeckia laciniata, Echinocystis lobata, 
Impatiens parviflora), Bôrka(Solidago canadensis, Fallopia japonia), Kováčová (Solidago 
canadensis, Fallopia japonica, Helianthus tuberosus), Drnava (Solidago canadensis), 
Lipovník (Solidago canadensis), Brzotín (Solidago canadensis, Fallopia japonica, Impatiens 
glandulifera, Helianthus tuberosus), Zádiel (Ambrosia artemisiifolia). 

NP Slovenský raj mapoval v  NPR Sivá Brada (Aster novi-belgii, Solidago gigantea), 
NPR Prielom Hornádu (Impatiens glandulifera), OP NP Slovenský raj (Solidago gigantea). 

V CHKO Štiavnické vrchy mapovali PR Bralce (Impatiens parviflora), PR 
Krivín(Impatiens parviflora, I. glandulifera, Robinia pseudacacia, Samucus ebulus, 
Echinocystis lobata,  Tanacetum vulgare). 

V CHKO Strážovské vrchy mapovali tok Domanižanka (k.ú. Považská Bystrica, 
Prečín, Domaniža, Sádočné, Čelkova Lehota) (Aster lanceolatus agg., Aster novi-belgii 
agg.,Fallopia japonica,, Galinsoga urticifolia,  Helianthus tuberosus,  Impatiens parviflora, 
Impatiens glandulifera, Solidago canadensis, Solidago gigantea,  Stenactis annua). 

V TANAP-e sa mapovanie inváznych druhov rastlín  realizovalo na ploche 60 ha 
(Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica),  v OP TANAP na ploche 20 ha (Heracleum 
mantegazzianum, Fallopia japonica). Mimo CHÚ sa realizovalo mapovanie na lokalitách: k. 
ú. Ružomberok (Fallopia japonica),  k.ú. Okoličné (Fallopia japonica),  k. ú. Smrečany 
(Fallopia japonica), k. ú. Biely Potok (Fallopia japonica), k. ú. Prosiek (Fallopia japonica), 
k. ú. Stankovany (Fallopia japonica), k. ú. Ľubochňa (Fallopia japonica),  Popradská kotlina 
(Fallopia japonica). 

V NP Veľká Fatra sa mapovanie realizovalo na lokalitách OP PP Prielom Teplého 
potoka (Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisifolia), CHA Revúca – pod Bukovinkou 
(Heracleum mantegazzianum), CHA Revúca - Konopiská(Heracleum mantegazzianum), na 
lokalitách  NPP Kľacký vodopád, CHA Jazernicke jazierko, PP Prielom Teplého potoka nebol 
potvrdený výskyt inváznych druhov rastlín. V ochrannom pásme NP  prebiehalo mapovanie 
na lokalitách: Vyšné Matejkovo (Fallopia japonica), Vrútky (Fallopia japonica), Dolina 
Bystrô (Fallopia japonica), Rojkov (Fallopia japonica). 

V CHKO Vihorlat bolo mapovanie realizované v PR Jedlinka (Impatiens parviflora), 
na lokalitách PR Machnatý vrch, PR Malé morské oko a PR Pod Tŕstímnebol potvrdený 
výskyt inváznych druhov rastlín.  Mimo chránených území bolo mapovenieš vykonané na 
lokalitách - Poruba pod Vihorlatom nad vodnou nádržou (Fallopia japonica) a Choňkovce – 
Lapoš (Fallopia japonica). 

Na území CHKO Východné Karpaty sa mapovalo v Jasenovská bučina, PR (OP) 
(Stenactis sp., Sambucus racemosa a Solidago gigantea, S. canadensis, Impatiens parviflora). 
Mimo CHÚ bolo mapovanie reralizované na lokalitách :  hrádza Laborca v k. ú. Koškovce 
(Heracleum mantegazzianum), násyp železničnej trate na úseku Humenné – Medzilaborce 
(Solidago sp., Impatiens glandulifera, Fallopia sp., Helianthus tuberosus, Amorpha fruticosa, 
Aster sp., Impatiens parviflora, Conyza canadensis, Sambucus ebulus). 

Na území CHKO Záhorie bolo mapovanie vykonané v PP Chvojnica (Fallopia 
japonica). 
 

Mapovanie výskytu druhov národného významu: 

 V priebehu roku 2012 sa obnovila úloha overovania historických údajov a mapovanie 
výskytu druhov rastlín národného významu. Podarilo sa získať čiastkové údaje – či už 
negatívne pri overovaní historických údajov, alebo pozitívne vymapovaním výskytu – o 98 
druhoch rastlín národného významu. Údaje sú uložené v databáze ISTB. 
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Zamestnanci ŠOP SR sa podieľali na internom aj medzirezortnom pripomienkovaní 
nasledovných legislatívnych predpisov: 
 

  Návrh novely zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy 

  Návrh zákona o pomocných prírpravkoch v ochrane rastlín a o doplnení zákona 
Národnej Rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov 

  Návrh novely Výnosu MPaRV SR č.536/2011-100 o podorbnostiach pri 
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších 
predpisov 

  Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania  
a akčných plánoch pre emisie a absorpcie sklenmíkových plynov vyplývajúce  
z činností s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným  
hospodárstvom 

 
Okrem legislatívy boli pripomienkované a/alebo predkladané aj tieto materiály: 

  Návrh nárdnej stratégie pre invázne  nepôvodné druhy 
  Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2011 

(tzv. Zelená správa ) 
  Dotazník k príprave PRV SR 2014-2020 

 
 
Počas roku 2012 ŠOP SR predložila na MŽP SR Návrh národnej stratégie pre invázne 
nepôvodné druhy  a zároveň boli spracované aj podklady pre prípravu smernice EK 
k inváznym druhom. V rámci predmetných úloh, ŠOP SR zabezpečila aj účasť expertov na 
rokovaniach EK. 
 
Taktiež bola zabezpečená spolupráca na implementácii smernice, ktorou sa stanovuje rámec 
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov – v rámci 
pracovnej skupiny pri MŽP SR v roku 2012  sa ŠOP SR zúčastnila na pracovnom stretnutík  
tejto problematike v rozsahu požiadaviek MŽP SR.  

 
V zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov v platnom znení, bolo zo strany ŠOP SR vydaných 5 potvrdení pre 
producentov v rámci systému ekologickej výroby a produkcie. 

 
Spracovanie návrhov ochranných pásiem ohrozených jaskýň – po úprave projektu 
ochranné pásmo Jeleneckej jaskyne vyhlásil Krajský úrad životného prostredia v Banskej 
Bystrici s platnosťou 1. 6. 2012. Ďalej sme spracovali projekt ochranného pásma Kysackej 
jaskyne, ktorý sa odoslal na Krajský úrad životného prostredia v Košiciach. 
 
Odborná spolupráca pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných jaskýň – v roku 2012 
za verejnosti voľne prístupné jaskyne krajské úrady životného prostredia vyhlásili deväť 
jaskýň: Dekrétova jaskyňa, Mara medvedia jaskyňa, Kamenná diera, Hatinská jaskyňa, 
jaskyňa Peško, Hutnianska jaskyňa, Jaskyňa v Havranej skale, Biela jaskyňa a Zelená jaskyňa 
(na základe návrhov a odborných podkladov spracovaných v roku 2011). V roku 2012 sme 
spracovali ďalšie návrhy na vyhlásenie jaskýň za verejnosti voľne prístupné: Jaskyňa v Tupej 
skale, Závrt pod cestou, Lučivianska jaskyňa, Zrútená jaskyňa (zaslali sa na územne príslušné 
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krajské úrady životného prostredia). V prípade Zbojníckej jaskyne a Portálovej jaskyne z 
dôvodu námietok vznesených počas prerokovávania návrhov treba vykonať ďalšie opatrenia 
zamerané  najmä pre ochranu netopierov. 
 
 
Geologický a geomorfologický výskum jaskýň – V rámci výskumu hydrotermálnych jaskýň 
sa skúmali  jaskyne v magnezitovom ložisku v Jelšave (objavené pri ťažbe magnezitu), 
jaskyňa Dúpnica v Západných Tatrách a jaskyňa Starý Drienok v Ponickom krase, ako aj 
jaskyne v Šobovskom lome a pri Sklených Tepliciach v Štiavnických vrchoch (hydrotermálne 
jaskyne u nás nie sú dostatočne preskúmané, nové poznatky rozširujú doterajší pohľad na 
geodiverzitu jaskýň na Slovensku). Priebežne sa vykonávalo monitorovanie recentných 
tektonických pohybov v Bystrianskej jaskyni, Ochtinskej aragonitovej jaskyni a ďalších 
jaskyniach (úloha sa rieši v spolupráci so ŠGÚDŠ, Bratislava – regionálne centrum Košice a 
Ústavom geomechaniky hornín AV ČR v Prahe).  
 
Biospeleologický inventarizačný výskum jaskýň – vykonal sa podrobný zoologický 
výskum na lokalitách: Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra), Modrovská jaskyňa (Považský 
Inovec), Jánošíkova jaskyňa a Četníkova svadba (Strážovské vrchy) a doplňujúci prieskum v 
jaskyniach Duča (Slovenský raj), Pleky – Puklinová jaskyňa a Ľadová jaskyňa na Dreveníku 
(Hornádska kotlina), Jaskyne pod Spišskou (Levočské vrchy) a Jaskyne vo vrchu Nový 
(Tatry). Mikrobiológia prostredia sa skúmala v Harmaneckej jaskyni, Modrovskej jaskyni a 
Pružinskej dúpnej jaskyni. Výskum bol súčasťou projektu ŠF EÚ „Monitoring a manažment 
vybraných jaskýň“, na ktorom sa okrem dvoch biospeleológov Správy slovenských jaskýň 
podieľali vedecko-výskumné tímy zoológov z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice a 
mikrobiológov z Ústavu půdní biologie AV ČR, České Budějovice. Niektoré z výsledkov 
výskumu sa prezentovali na 21. medzinárodnej konferencii o subteránnej biológii v 
Košiciach. 
 
Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ich ochrany (lokality 
svetového prírodného dedičstva a ramsarské lokality) – (1) V jaskyniach Demänovskej 
doliny sa vykonali čiastkové hydrogeologické práce (stopovacia skúška, hydrometrovacie 
práce, odbery vzoriek vody, pozorovania prietokov a práce geologickej služby). Úloha bola 
ukončená záverečnou správou sumarizujúcou výsledky všetkých prác hydrogeologického 
prieskumu zrealizovaných na lokalite v rámci trvania projektu ŠF EÚ zameraného na 
monitoring tamojšej ramsarskej lokality. (2) V jaskyni Skalistý potok sa nainštalovala 
hĺbková sonda, ktorou sa priebežne sledujú prietoky podzemného toku v jaskyni. V jaskyni 
Domica, Gombaseckej jaskyni, Drienovskej jaskyni, Krásnohorskej jaskyni a Demänovskej 
jaskyni slobody pokračovalo dlhodobé monitorovanie vybraných fyzikálno-chemických 
parametrov vôd prostredníctvom naištalovaných stacionárnych monitorovacích zariadení. 
Oprava porúch niektorých monitorovacích zariadeniach i podrobnejšie chemické analýzy sa 
nerealizovali z dôvodu nedostaku finančných prostriedkov.  
 
Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ich ochrany a prevádzky (s dôrazom na 
lokality svetového prírodného dedičstva) – v NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a NPP  
Demänovská ľadová jaskyňa pokračoval dlhodobý speleoklimatický výskum kontinuálnym 
meraním vybraných prírodných parametrov vrátane teploty horninového plášťa 
prostredníctvom integrovaného monitorovacieho systému, v NPP Gombasecká jaskyňa a NPP 
Domica pokračoval dlhodobý speleoklimatický výskum, výsledky nepreukazujú negatívny 
vplyv návštevnosti na jaskynné prostredie. V nadväznosti na geodetické merania z roku 2011 
sa v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach spracovala meračská dokumentácia 
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ľadových povrchov v Malej a Veľkej sieni Dobšinskej ľadovej jaskyne, na základe ktorej 
možno sledovať a vyhodnocovať nasledujúce zmeny ľadovej výplne. 
 
Geoekologické mapovanie jaskýň s tvorbou geografického informačného systému, 
diverzita a stabilita jaskynných geosystémov – úloha sa riešila v rámci schváleného 
projektu ŠF EÚ Monitoring a manažment vybraných jaskýň. V roku 2012 bolo ukončené 
geoekologické mapovanie NPP jaskyňa Štefanová (Nízke Tatry), NPP Drienovská jaskyňa 
(Slovenský kras) a NPP jaskyňa Bobačka (Muránska planina). V databázovej časti boli 
vykonané a dokončené práce na migrácii dát z Therionu do GIS databázy, tvorba a úprava 
dátového modelu pre podzemné priestory jaskýň v prostredí geografického informačného 
systému.  
 
 

   Foto: D. Baláž 

 
 
 

3. 2. BUDOVANIE SÚSTAVY NATURA 2000 
 

V roku 2012 sa spracúvali projekty ochrany pre ÚEV, ktoré sa neprekrývajú s národnou 
sústavou chránených území: 
Spracované boli projekty ochrany pre nasledovné územia: Kamenná, Drieňová hora, 
Nesvadské piesky, Mostová, Martovská mokraď, Veľký les, Búčske slanisko, Marcelovské 
piesky, Dolný háj, Pohrebište, Modrý vrch, Dunajské trstiny, Dolnovážske luhy, Burda, 
Zobor, Rokoš, Vtáčnik, Hubková, Alúvium Muráňa, Dielnice, Strahuľka, Čergovský Minčol, 
Hybica, Poprad, Biely Váh, Váh, Belá. 
Rozpracované boli projekty ochrany pre tieto územia: Klokočovské rašeliniská,  Drienčansky 
kras, Brekovský hradný vrch, Krivoštianka, Ublianka, Dravčianska stráň, Spišskopodhradské 
stráne, Dubnícke stráne, Radvanovské skalky, Tri peniažky. 
Prebieha prerokovávanie projektu ochrany územie Pokoradzké jazierka. 
Vyhlásené boli územia: Dálovský močiar, Beležír, Ťahan, Pavelské slanisko, Komárňanské 
slanisko, Pri Orechovom rade, Juhásove slance, Šurianske slaniská, Abrod. 
ŠOP SR pribežne zabezpečuje účasť na rokovaniach k vyhlasovaniu uvedených území, ktoré 
zvoláva príslušný KÚ ŽP. 
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Proces dopĺňania sústavy Natura 2000 nie je v prípade území európskeho významu 
ukončený. Na základe návrhu 97 nových ÚEV, ktoré Slovenská republika zaslala v novembri 
2011 Európskej komisii, bolo zvolané  bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou k 
dostatočnosti doplnenia národného zoznamu tzv. biogeografický seminár, ktorý sa konal 15. a 
16. marca 2012. ŠOP SR bola hlavným odborným garantom uvedeného návrhu.  Na základe 
záverov seminára požaduje EK doplniť územia pre 14 biotopov a 21 druhov v alpskom 
bioregióne a 11 biotopov a 22 druhov v panónskom bioregióne. V súčasnosti prebieha proces 
spracovania návrhu ďalšieho doplnenia národného zoznamu ÚEV. 

 
 

   Foto: A. Trnka 
 
 

3. 3. OCHRANA A PRAKTICKÁ STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE CHRÁNENÉ 
ČASTI PRÍRODY A KRAJINY A JASKYNE 

 
 

V rámci praktickej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny ŠOP SR 
v roku 2012:  
 

Zabezpečovala ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou 
výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov: 

V CHKO Biele Karpaty bola regulácia nepôvodných druhov rastlín vykonaná v PR 
Kňaží vrch  (Pinus nigra), NPP Lánce (Pteridium aquilinum), PR Bučkova jama (Pteridium 
aquilinum), PR Vršatské bradlá (Pinus sp.), Omšenie, pod VN Baračka (Fallopia japonica). 
 V pôsobnosti RCOP Bratislava boli nepôvodné druhy rastlín likvidované na lokalitách 
PR Gajc (porast č. d. 256) (Ailanthus altissima), CHA Hrabiny (Solidago gigantea, S. 
canadensis, Stenactis annua, Gleditchia triacanthos), PP Devínska hradná skala (Robinia 
pseudoacacia, Syringa vulgaris, Ailanthus altissima), CHA Hrabiny(Gleditchia triacanthos, 
Robinia pseudoacacia) 

V CHKO Cerová vrchovina regulácia nepôvodných druhov rastlín bola vykonaná v 
k.ú.  Petrovce, Hostice (Asclepias syriaca). Odstránenie inváznych rastlín (Fallopia sp.) v 
brehovej vegetácii potoka Belina v úseku od štátnej hranice (k.ú. Šiatorská Bukovinka) – po 
obec Radzovce, bolo realizované na základe žiadosti S CHKO Cerová vrchovina správcom 
pozemkov  SVP –OZ Povodie Horného Ipľa. 
 V CHKO Dunajské luhy bola vykonaná regulácia nepôvodných druhov rastlín na 
lokalitách CHA Pavelské slanisko (Solidago gigantea), PR Žitavský luh (Aster novi-belgii), 
PR Vŕšok (Ailanthus altissima, Robinia pseudoaccacia, Eleagnus angustifolia, Calamagrostis 
epigeios), CHA Príbetský háj (Ailanthus altissima, Robinia pseudoaccacia), PR Listové 



 21

jazero (Ambrosia artemisifolia), UEV Veľkolélsky ostrov (Solidago gigantea, Negundo 
aceroides, Fraxinus americana), NPR Apálsky ostrov (Solidago gigantea),  
PR Vrbina (Solidago gigantea), PR Pohrebište (Solidago gigantea), PR Búčske slanisko 
(Solidago gigantea, Aster lanceolatus), UEV Alúvium  Starej  Nitry (Solidago gigantea), PR 
Dunajské trstiny(Solidago gigantea),  
CHVU Dunajské luhy úsek Obid –Chľaba (Amorfa fruticosa, Negundo aceroides, Ailanthus 
altissima), Alúvium rieky Váh (Solidago gigantea) 

V CHKO Horná Orava bola uskutočnená likvidácia inváznych druhov rastlín na 
lokalitách Biela Orava, zóna D (Heracleum mantegazzianum), Oravská priehrada, zóna B 
(Fallopia japonica) a Michaľovka (Heracleum mantegazzianum). 
 Správa CHKO Kysuce zabezpečila reguláciu výskytu boľševníku (Heracleum 
mantegazzianum ) na lokalitách Lazy pod Makytou, časť Potok, Klokočov - Konečná, 
Klokočov - Kornica, Harvelka - Kliešťovci, Vychylovka - Starý diel a zlatobyľ (Solidago 
canadensis) na penovcovom pramenisku pri Starej Bystrici v území CHKO. Mimo území 
CHKO bola regulácia nepôvodných druhov rastlín vykonaná na lokalitách Jakubovci, k.ú. 
Zákopčie (Fallopia japonica),  rieka Kysuca, k.ú. Turzovka (Heracleum mantegazzianum), 
rieka Kysuca, k.ú. Horelica (Heracleum mantegazzianum), Podzávoz, k.ú. Čadca (Heracleum 
mantegazzianum), Zemanovská sihla, Raková (Solidago canadensis), Polesie, k.ú Čierne 
(Solidago canadensis). 
 V CHKO Latorica sa odstraňoval agát v PR Poniklecová lúčka a na lokalite Vojany, 
medzi hrádzou a Laborcom boľševník (Heracleum mantegazzianum). 
.  V NP Malá Fatra to bola realizovaná likvidácia boľševníka (Heracleum 
mantegazzianum) a pohánkovca (Fallopia japonica). 
 V CHKO Malé Karpaty boli v  I. polroku vykonané obhliadky lokality s výskytom 
inváznych druhov rastlín (Ambrosia artemisifolia a Solidago gigantea)  v PR Šúr (s 
vlastníkom pozemkov) a Železnej studienke (Impatiens glandulifera) , dohodnutý termín 
a spôsob odstraňovania. V II. polroku bola vykonaná likvidácia inváznych druhov v  NPR 
Devínska Kobyla – Sandberg,  PP Bukovina a PR Šúr. 
 V NAPANT-e sa odstraňovali invázne druhy rastlín v ochrannom pásme  NP 
(Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum), v CHA Revúca (Heracleum 
mantegazzianum), a pohánkovec japonský (Fallopia japonica)  v k. ú. Pohorelská Maša, 
Vaľkovňa, Šumiac. 
 V PIENAP-e na lokalitách: NP – Lesnica (Impatiens glandulifera, Fallopia japonica), 
NP – Červený Kláštor, Haligovce, Lechnica (Solidago canadensis), v OP NP na lokalitách  
Spišská Stará Ves – breh Rieky, Majere – okolo cintorína, Havka (Fallopia japonica) a v OP 
NP na lokalitách Majere – brehy Dunajca, Lysá nad Dunajcom - breh Dunajca, Spišská Stará 
Ves, poľské polia (Heracleum mantegazzianum), Orlov (Fallopia japonica).  
 V NP Poloniny sa realizovala likvidácia inváznych druhov rastlín  vo vlastnom území 
NP (Heracleum mantegazzianum),  a v ochrannom  pásme NP (Fallopia japonica).  
 V CHKO Poľana sa realizovala likvidácia nepôvodnych druhov rastlín na lokalitách  
Detva, Kostolná, chata (Heracleum mantegazzianum), dolina Bystrého potoka (Fallopia 
japonica), Detva–Stavanisko-zastávka (Fallopia japonica), Obchoditá (Fallopia japonica), 
PR Jelšovec-ochranné pásmo (Solidago canadensis), Snohy pri starej mláťačke (Fallopia 
japonica), v osade Iviny v k.ú. Dúbravy pri potoku Hradná (Fallopia japonica), Očová, 
navážky pri Hučave (Heracleum mantegazzianum), Očová –nad družstvom (Heracleum 
mantegazzianum), Bujačie (Heracleum mantegazzianum), Očová-nad rybníkom (Heracleum 
mantegazzianum), Zvolenská Slatina, nad mostíkom popod hlavnú cestu (Heracleum 
mantegazzianum), Horná Mičiná- strelnica (Heracleum mantegazzianum), Ľubietová nad 
cestou pri dome č.436 (Heracleum mantegazzianum), Zolná –družstvo, pri plote (Fallopia 
japonica), Detva–Stavanisko, potok pri RD, nad Becherovým domom (Fallopia japonica), 
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Dúbravy, pri kríži (Fallopia japonica), Zolná,  križovatka (Fallopia japonica), Snohy – 
smetisko (Fallopia japonica), Snohy pri dome (Fallopia japonica), Očová,  pri cintoríne a pri 
mechanizačnom stredisku PD (Heracleum mantegazzianum), v poli (kanál) medzi Očovou 
a Zvol. Slatinou a medzi PD a cintorínom Očová(Heracleum mantegazzianum), Píla Hriňová 
(Fallopia japonica) 
 V CHKO Ponitrie boli vykonané zásahy na dvoch lokalitách  - PR Vozokanský luh 
(Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Solidago gigantea, Fallopia japonica) a NPR 
Patianska cerina (Parthenocissus quinquefolia). 
 V NP Slovenský kras sa realizovala likvidácia inváznych druhov rastlín  na lokalitách 
PR Kráľova studňa (Solidago canadensis), NPR Domické škrapy (Solidago canadensis), PR 
Pod Fabiánkou (Solidago canadensis),  Dolný vrch (Rhus typhina), Silická planina (Solidago 
canadensis, Ambrosia artemisiifolia). 
 V NP Slovenský raj boli vykonané zásahy na lokalitách NPR Sivá Brada (Solidago 
sp.), NPR Zejmarská roklina(Solidago gigantea),  NPR Prielom Hornádu (Impatiens 
glandulifera), SKUEV Horný tok Hornádu (Impatiens glandulifera), SKUEV Dubiny pri 
Levoči(Fallopia japonica), OP NP Slovenský raj (Impatiens glandulifera, Fallopia japonica, 
Solidago gigantea), NP Slovenský raj (Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea, Fallopia 
japonica). 
 V CHKO Strážovské vrchy na lokalitách  CHA Svarkovica (Fallopia japonica), 
Dolina Radotiná  (Fallopia japonica), Súľov-Hradná  (Fallopia japonica), Pružina pri PD 
(Heracleum mantegazzianum), Vajánok  (Fallopia japonica). 
 V CHKO Štiavnické vrchy  na lokalitách - NPR Sitno (Lupinus polyphyllus),  k.ú. 
Banská Štiavnica (Heracleum mantegazzianum), k.ú. Banská Belá (Heracleum 
mantegazzianum). 
 V TANAP-e vo vlastnom území NP (Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum) 
a mimo územia NP na lokalitách Palúdzka (Fallopia japonica), Liptovská Sielnica 
(Heracleum mantegazzianum), Mlynčeky (Heracleum mantegazzianum), Kežmarok (Fallopia 
japonica), Poprad – Kvetnica (Falopia japonica). 
 V NP Veľká Fatra v k. ú. Vrútky (Heracleum mantegazzianum), Harmanec 
(Heracleum mantegazzianum). 
 V CHKO Vihorlat v NPR Morské oko – OP (Robinia pseudoacacia), NPR Jovsianska 
hrabina (Stenactis annua,Impatiens parviflora), Sobrance – rómska osada (Heracleum 
mantegazzianum), parkovisko a cesta – Morské oko (Stenactis annua), Hlivištia – okraj cesty 
(Fallopia japonica), Lekárovce – brehy rieky Uh (Heracleum mantegazzianum, Helianthus 
tuerosus, . Impatiens glandulifera), Beňatina (Fallopia japonica), Rem. Hámre – Píla 
(Fallopia japonica). 
 V CHKO Východné Karpaty vo vlastnom území CHKO (Lupinus polyphyllus), ďalej 
na lokalitách Čertižnianské lúky, PR (OP) (Solidago canadensis), NPR Humenský Sokol  
(Impatiens parviflora), k. ú. Hažín nad Cirochou (Heracleum mantegazzianum), k. ú. Habura 
vodný tok Laborec (Heracleum mantegazzianum). 
 
Invázne druhy živočíchov 
V priebehu roka boli v PR Žitavský luh (celoročne), v PR Alúvium Žitavy, v SKUEV0084 
Zátoň, v odkalisku Duslo Šaľa, v Komočskom kanály a v jazierku Ondrochov  sledované 
pobytové znaky, aktívne zemné nory ako aj samotné jedince nutrie riečnej (Myocaster 
coypus) . Maximálny počet jedincov, videných na jednom mieste naraz bol 10 exemplárov. 
Avšak ani v spolupráci s PZ Kmeťovo sa ich nepodarilo odloviť. V PR Alúvium Žitavy  bol 
evidovaný aj 1jedinec ondatry pižmovej (Ondatra zibethicus, v CHA.Chorvátske rameno 
jedince druhu korytnačky písmenkovej (Trachemis scripta elegans). V Novej Sedlici bol 
zaznamenaný odstrel psíka medvedíkovitého (Nyctereutes procyonoides). 
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Vykonávala praktickú starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín  
 Praktická starostlivosť bola zameraná predovšetkým na nahradenie chýbajúceho tradičného 
obhospodarovania a spočívala predovšetkým v likvidácii náletových drevín, kosení biomasy 
s jej odstránením z lokalít. Tieto opatrenia boli vykonané spolu na 137 lokalitách o celkovej 
výmere 379,95 ha v chránených územiach a na 53 genofondových plochách o celkovej 
výmere 44,1 ha.  

  V rámci S-CHKO Biele Karpaty sa praktická starostlivosť realizovala v 45 územiach 
na celkovej ploche 52,3 ha a 2 genofondových plochách na ploche 1,1 ha.  

  V RCOP Bratislava na 5 lokalitách s celkovou výmerou 0,4 ha a 1 genofondovej 
ploche o výmere 0,3 ha. 

  V CHKO Cerová vrchovina na 1 lokalite na výmere 1 ha 
  V CHKO Dunajské luhy boli opatrenia vykonané na 1 lokalite o výmere 8 ha a 8 

genofondových plochách o celkovej výmere 4,5 ha. 
  V CHKO Horná Orava sa na 3 lokalitách na celkovej výmere 1,25 ha realizovala 

redukcia drevín a kosenie.  
  V CHKO Kysuce boli opatrenia vykonané na 2 lokalitách o celkovej výmere 0,6 ha 

a 3 genofondových plochách o výmere 0,35 ha. 
  V CHKO Latorica na 3 lokalitách na ploche 0,60 ha.  
  V NP Malá Fatra na 3 lokalitách na ploche 3,5 ha a na 2 genofondových plochách na 

výmere 2,5 ha sa realizovalo kosenie a vyhrabávanie biomasy.  
  V CHKO Malé Karpaty na 5 lokalitách o výmere 4,2 ha a 3 genofondových plochách 

na ploche 0,5 ha sa realizovalo kosenie, redukcia drevín.  
  V NP Muránska planina boli realizované opatrenia na 2 lokalitách o výmere 2 ha. 
  V NAPANT-e sa na 1 lokalite o výmere 3 ha realizovali opatrenia praktickej 

starostlivosti.  
  V NP Poloniny sa v 13 územiach na ploche 11 ha realizovalo kosenie, mulčovanie 

a redukcia drevín.  
  V CHKO Poľana sa na 11 lokalitách na výmere 8,5 ha  a 1 genofondovej ploche 

o výmere 0,01 ha realizovalo kosenie a odstraňovanie biomasy a náletových drevín.  
  V CHKO Ponitrie sa na 4 lokalitách na ploche 11,6 ha  a 4 genofondových plochách 

na výmere 5,7 ha realizovalo kosenie, odstraňovanie biomasy a náletových drevín 
v rámci realizácie náhradných revitalizačných opatrení.  

  V RCOP Prešov sa na 2 lokalitách na ploche 0,6 ha a 3 genofondových plochách 
o výmere 0,35 ha realizovalo kosenie a výrub náletových drevín.  

  V NP Slovenský kras sa na 6 lokalitách na ploche 0,9 ha a 7 genofondových lokalitách 
o výmere 0,9 ha realizovalo kosenie, odstraňovanie biomasy a odstraňovanie náletov 
drevín.  

  V NP Slovenský raj na 2 lokalitách s výmerou 190 ha a 1 genofondovej ploche 
o výmere 1,5 ha realizovalo kosenie a redukcia výmladkov drevín.  

  V CHKO Strážovské vrchy sa na 3 lokalitách na ploche 3 ha realizovalo kosenie 
a odstraňovanie biomasy.  

  V CHKO Štiavnické vrchy na 4 lokalitách - plocha 26 ha a 1 genofondovej ploche 
o výmere 2,2 ha sa realizovalo kosenie, odstraňovanie náletu a odvoz biomasy.  

  V TANAPe na 4 lokalitách na ploche 0,95 ha sa realizovalo kosenie a odstraňovanie 
biomasy a náletových drevín.  

  V NP Veľká Fatra sa na 8 lokalitách na ploche 21,25 ha a 12 genofondových plochách 
o výmere 22,25 ha realizovalo kosenie a odstraňovanie náletových drevín.  

  V CHKO Vihorlat na 2 lokalitách a 0,8 ha odstraňovali dreviny a kosilo sa. 
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  V CHKO Východné Karpaty sa na 2 lokalitách a 0,50 ha a 2 genofondových plochách 
na výmere 0,65 ha odstraňovali náletové dreviny a biomasa.  

  V CHKO Záhorie boli vykonané regulačné opatrenia na 5 lokalitách o výmere 28 ha. 
 

Realizovala praktickú starostlivosť o chránené stromy  
Praktická starostlivosť o chránené stromy (ošetrenie CHS a vykonanie opatrení v ochrannom 
pásme CHS) bola realizovaná na 29 chránených stromoch, z toho ošetrenie stromov (36 
jedincov) bolo vykonané na 23 chránených stromoch a pri 6 chránených stromoch boli 
realizované len opatrenia v ochrannom pásme CHS (kosenie, odstraňovanie náletu a 
výmladkov, likvidácia inváznych rastlín). Na praktickú starostlivosť sa celkom preinvestovalo 
9555 EUR (hodnotené len pre 16 CHS, keďže výšku finančných prostriedkov pri ostatných 
CHS nepoznáme, nakoľko financovanie išlo mimo ŠOP SR). Z celkovej sumy sa na praktickú 
starostlivosť z rozpočtu ŠOP SR použilo 1545 EUR, vlastník pozemku prispel vo výške 7350 
EUR a obce (mimo vlastníctva) sumou 650 EUR. Z pôvodného menovitého plánu 
starostlivosti na rok 2012 sa ošetrilo 8 CHS (aj to nie všetky komplexne), čo pri mimoštátnom 
financovaní záviselo predovšetkým na záujme investora a výške jeho príspevku. Úlohu plnilo 
15 organizačných útvarov. 

 
Zabezpečila technické opatrenia na zníženie mortality obojživelníkov na bariérových 
prvkoch v krajine – ŠOP SR zabezpečuje na problematických úsekoch komunikácií v čase 
jarnej migrácie obojživelníkov inštaláciu fóliových zábran a následný prenos obojživelníkov, 
prevažne žiab cez teleso cesty. Celkovo bolo prenesených 81 246 obojživelníkov a 
nainštalovaných 8746 m zábran; hlavná doba migrácia prebiehala v mesiacoch marec – apríl. 
V CHÚ ako aj vo voľnej krajine sú v rámci aktivít zameraných na praktickú starostlivosť 
o chránené živočíchy boli zisťované aj náhodné strety živočíchov s komunikáciami. 
V priebehu roka  2012 organizačné útvary ŠOP SR zaznamenali cca 212 stretov viacerých 
živočíchov s komunikáciami. Išlo prevažne o druhy: líška hrdzavá (Vulpes vulpes) – 51 ks a 
druhy rodu jež (Erinaceus)- 48 ks, a ďalej vydra riečna (Lutra lutra) 11 ks, medveď hnedý 
(Ursus arctos) 5 ks a rys ostrovid (Lynx lynx) 1 ks. 

 
Zabezpečovala praktickú starostlivosť o chránené živočíchy  
V rámci zlepšenia ochrany a pobytových podmienok chránených druhov živočíchov a ich 
biotopov, udržania priaznivého stavu chránených druhov živočíchov sa opatreniami 
praktického manažmentu a monitoringu zrealizovalo:  
- premiestnenie, údržba, oprava hniezd bocianov bielych (Ciconia ciconia) (6 prípadov – 
inštalácia nových umelých hniezdnych podložiek, úprava 4 starých, 32 prekládok hniezd – 
riešené v spolupráci s energetikmi). Prebehli rokovania s energetikmi ohľadom inštalácií 
nových hniezdnych podložiek, ktoré sa budú inštalovať v roku 2013.  
- Vykonal sa monitoring obsadenosti hniezd/búdok, výroba, inštalácia náhradných búdok, 
polobúdok, hniezdnych podložiek s cieľom zlepšovania hniezdnych možností pre vtáky. Pre 
sovy v počte 50 ks (najmä pre druhy: Strix uralensis, Strix aluco, Otus scops, Glaucidium 
passerinum, Athene noctua, Aegolius funereus), pre spevavce v počte 62 ks (najmä pre druhy 
– Parus sp., Sitta europea, Jynx torquilla, Ficedula albicollis, Phoenicurus sp.) a 
pre netopiere v počte 10 ks. V rámci opatrení na zlepšenie hniezdnych podmienok pre 
krakľovce (Coraciiformes) sa realizovali úpravy hniezdnych stien pre včelárika zlatého 
(Merops apiaster), realizovalo sa odstránenie náletov inváznych druhov drevín,  vyvesenie 
búdok pre krakľu belasú (Coracias garulus), inštalácia zemných búdok pre druh Upupa epops 
(3 ks).  
- Realizoval sa aj monitoring (priebežnými kontrolami alebo permanentným strážením v 
spolupráci aj s inými inštitúciami), hniezd dravcov/počet vyvedených mláďat u druhov: 
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(Heliaeetus albicilla 7/6, Aquila heliaca 10/16, Aquilla chrysaetos 43/17, Aquila pomarina 
41/25, Falco peregrinus 45/59, Acipiter gentilis 3/6, Falco tinnunculus 1/4, Circus pygargus 
1/0, Bubo bubo 1/0), stráženie tokanísk lesných kurovitých vtákov (Tetrao tetrix, Tetrao 
urogallus). Zabezpečovala sa ochrana hniezd a hniezdnych biotopov (ochranné pásma okolo 
hniezdiska) pri druhoch: Ciconia nigra, Aquila pomarina, Haliaetus albicialla, Milvus 
migrans, Aquila heliaca a úprava hniezdnej lokality (zarastanie) pre hniezdnu kolóniu rybára 
riečneho (Sterna hirundo).  
- Priebežne sa vykonávala kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi el. vedenia na kontrolovaných 
trasách – Cygnus olor 24 ex., Pica pica 2ex., Buteo buteo 8 ex., Bubo bubo 1ex., Strix aluco 
1ex., Corvus corone 1ex., Falco tinnunculus 1ex., Ciconia ciconia 3 ex., zároveň prebehol 
monitoring účinnosti realizovaných technických opatrení na zníženie mortality vtáctva na 
„stĺpoch smrti“.  
- Realizovalo sa sledovanie funkčnosti existujúcich rybochodov na vodných tokoch. Na 
základe praktických skúseností z monitorovaných rybochodov je funkčných 6, čiastočne 
funkčných 3 a nefunkčných 13. V prípade nefunkčnosti boli vykonané opatrenia na zlepšenie 
súčasného stavu formou komisionálnych jednaní so správcami vodných tokov a kontrolou so 
SIŽP.  
- Na vybraných lokalitách prebehla terénna úprava reprodukčných lokalít obojživelníkov a 
odstránenie bariér - naplaveného dreva z bočných ramien tokov (neresísk ichtyofauny) a z 
pokosenej a odstránenej biomasy sa vytvorili zimoviská a liahniská pre plazy.  
- Vykonávané boli opatrenia súvisiace s riešením problematiky výskytu netopierov (najmä 
druhov Nyctalus nyctalus, Pipistrelus pipistrelus, Myotis myotis, Vespertilio murinus, 
Eptesicus serotinus), v panelových domoch. Realizoval sa odchyt netopierov, vysťahovanie 
z panelových budov, zabezpečenie vletových otvorov ( inštalácia sieťok a následné 
uzatvorenie vletových otvorov (zatmelenie) po vyletení netopierov pri zatepľovaní, osadenie 
rúrok/spriechodnenie vetracích/vletových otvorov), inštalácia búdok pre netopiere, 
rehabilitácia a poradenstvo k uvedenej problematike. Najmä vo väčších mestách bolo 
riešených približne 70 prípadov.  

 
 

Zabezpečila starostlivosť o hendikepované živočíchy, prevádzku chovných 
a rehabilitačných staníc – ŠOP SR prevádzkuje 1 rehabilitačnú a 15 chovných staníc, v 
ktorých bolo v priebehu roka rehabilitovaných spolu 812 jedincov (26 obojživeľníkov, 11 
plazov, 691 vtákov z toho: 372 dravcov, 125 sov, 194 iných vtákov a 84 cicavcov) 
poranených alebo inak hendikepovaných živočíchov. Späť do voľnej prírody bolo 
vypustených spolu 474 jedincov živočíchov (4 plazy, 401 vtákov z toho: 212 dravcov, 64 sov, 
125 iných vtákov a 69 cicavcov). Zamestnanci ŠOP SR poskytovali aj asistenciu v rámci 
volaní núdzovej linky 112. 
 
V roku 2012 sa vykonali tieto opatrenia na záchranu ohrozených druhov podľa 
schválených programov záchrany: 
 
Chránené druhy živočíchov: 

Bobor vodný – v rámci programu záchrany bobra vodného (Castor fiber) bol 
vykonaný monitoring výskytu druhu v rámci areálu, riešené vzniknuté konflikty s majiteľmi 
a užívateľmi pozemkov a v urgentných prípadoch odstraňované a likvidované bobrie stavby 
ohrozujúce bezpečnosť. 

Norok európsky – v rámci programu záchrany norka európskeho (Mustela lutreola) 
bola priebežne, v rámci dostupných financií, zisťovaná prítomnosť norka amerického 
a sledované jeho potenciálne šírenie z okolitých krajín. 
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V rámci realizácie schválených programov záchrany chránených druhov živočíchov boli 
v priebehu roka vykonávané nasledovné aktivity: 
bobor vodný (Castor fiber) -  operatívne riešené vzniknuté konflikty s majiteľmi a užívateľmi 
pozemkov v súvislosti s výskytom bobra vodného, ako aj v urgentných prípadoch 
odstraňované bobrie stavby ohrozujúce bezpečnosť. V územnej pôsobnosti správ CHKO 
Horná Orava, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Ponitrie  a v  NAPANTe sa priebežne 
vykonával aj monitoring tohto druhu.  
norok európsky (Mustela lutreola) - v rámci  aktivít programu záchrany bola  zisťovaná   
prítomnosť norka amerického a sledované jeho potenciálne šírenie z okolitých krajín.  
Pre nedostatok financií bola realizácia obidvoch programov záchrany značne obmedzená. 
Aktivity zo schváleného programu záchrany pre motýle rodu modráčik (Maculinea) boli 
realizované v rámci projektu ŠF Maculinea. Medzi hlavné aktivity patrilo mapovanie druhov, 
manažmentové opatrenia na lokalitách výskytu motýľov a environmentálne akcie pre širokú 
verejnosť. 
 
 
Chránené druhy rastlín: 

  hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii) – Manažmentové opatrenia boli vykonané na 
lokalite Hanšpile na ploche 1,5 ha a na lokalite Grúniky na ploche 0,25 ha. Na oboch 
lokalitách bol vykonaný monitoring populácií. 

  popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica) –
Manažmentové opatrenia boli realizované na lokalitách Čavoj, Stráž a Lysá 
a Omšenie, hrebeň I., II.. Bol realizovaný monitoring populácií na všetkých lokalitách. 

  trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis) – Boli realizované manažmentové 
opatrenia na  lokalitách Belá, Mažgutovci a Fačkov, Šiguty spolu na 0,8 ha plochy.  

  pokrut jesenný (Spiranthes spiralis) – Na lokalitách PR Ostrovné lúčky a v 
Drienkovom lese bola zisťovaná početnosť výskytu, bolo realizované vyžínanie 
inváznych druhov, náletu, vyhrabávanie stariny, spaľovanie biomasy. Realizovaná 
bola kosba lokality Osadné – Rounyny na ploche 0,8 ha. Monitoring stavu populácie 
druhu Spiranthes spiralis bol realizovaný na vybraných lokalitách (k. ú. Kečkovce, k. 
ú. Havranec). Nad rámec PZ bola v CHKO Kysuce opakovaná kontrola 
znovuobjavenej lokality v k.ú. Snežnica, z miest výskytu populácie druhu boli 
odstraňované exkrementy dobytka. 

  rosička anglická (Drosera anglica) – Na lokalitách Hlísna studňa, NPR Rakšianske 
rašelinisko boli realizované manažmentové opatrenia. Na lokalitách PR Hrabinka 
a Uhoľníky bola realizovaná kontrola stavu populácie na lokalite, lokalita bola 
vykosená a biomasa vyhrabaná.  

  plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) – Bol realizovaný monitoring 
populácie na lokalitách Spálený grúnik a Klokočovské rašeliniská – Zajacovci. Na 
lokalitách Klokočovské rašeliniská – Zajacovci, NPR Postávka boli realizované 
manažmentové opatrenia - kosenie a odstránenie biomasy, odstraňovanie 
expanzívnych druhov a náletových drevín. 

 
Označovanie  
V rámci úlohy sa označili niektoré nové chránené územia základným značením a odstránilo 
sa označenie zrušených chránených území. Pri ostatných územiach to bola prevažne obnova 
poškodeného a dopĺňanie existujúceho značenia v obmedzenom rozsahu. Označovanie sa  
vykonávalo v 208 maloplošných chránených územiach (64 NPR, 95 PR, 27 PP, 22 CHA), pri 
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8 CHVÚ, 18 ÚEV, robila sa údržba označenia časti hraníc takmer všetkých NP a CHKO 
a preznačili sa aj 2 ramsarské lokality. 
 
Označovanie sa tiež realizovalo na 78 chránených stromoch. Opakované označenie 
tabuľami sa vykonalo v 38 prípadoch, obnova štátneho znaku v 55 prípadoch, inštalovanie 
stĺpikov v 7a  obnova informačnej tabule  v jednom prípade. Úlohu plnilo 16 organizačných 
útvarov. 

 
V rámci riešenia úlohy eliminácie premnoženia škodcov a ich šírenia z chránených území 
v 5. stupni ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na vykonanie náhodnej ťažby podľa 
§ 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ŠOP SR  bola povinná realizovať opatrenia 
v ochranných pásmach 64 MCHÚ. V postupnom procese v zmysle Spoločného usmernenia 
boli v roku 2012 vypracované stanoviská k návrhom opatrení a zaslané na LOS do Banskej 
Štiavnice. Riaditeľstvo ŠOP SR a jednotlivé Správy pripravili  podklady pre verejné 
obstarávanie pre výber  dodávateľov pre  zabezpečenie služieb a tovarov na realizáciu 
opatrení  v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
pre realizačný rok 2012.  
Procesom verejného obstarávania bol vybraný úspešný uchádzač pre zabezpečenie  tovarov na 
realizáciu opatrení v zmysle § 28 ods. 3 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov pre realizačný rok 2012 a bola podpísaná kúpno-predajná zmluva na tovar 
v hodnote 57 953,65 EUR. Verejné obstarávanie služieb na zabezpečenie dodávateľov pre 
realizáciu opatrení v sume 565 610,52 EUR v OP MCHÚ sa napokon nezrealizovalo 
z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov.  
Priebežne sa pripravovali podklady pre zabezpečenie realizácie opatrení v roku 2013 – 
identifikovali sa územia, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 28 ods. 3 zákona 326/2005 Z. z. 
o lesoch v znení neskorších predpisov, prebiehala spolupráca s vlastníkmi 
a obhospodarovateľmi území pri vypracovávaní návrhov opatrení pre realizačný rok 2013 a 
príprava podkladov pre verejné obstarávanie pre realizačný rok 2013. Zamestnanci ŠOP SR sa 
zúčastňovali na kontrolných dňoch organizovaných štátnou správou lesného hospodárstva 
a LOS. 
Na základe platobného rozkazu bola uhradená Štátnym lesom TANAPu suma za realizovanie 
opatrení za ŠOP SR v roku 2011 v sume 412.503,47 €. 
V priebehu mesiacov máj -  december 2012 bolo začatých 9 pokutových konaní na 
obvodných lesných úradoch v Poprade,  Ružomberku, Revúcej, Brezne, Dolnom Kubíne, 
Zvolene a Rožňave. Ich výsledkom bolo 7 rozhodnutí o uložení pokút v celkovej  hodnote 
128 000 EUR  (- do konca roka 2012 nenadobudli právoplatnosť) a 2 konania skončili bez 
udelenia pokuty. 
V priebehu decembra 2012 obhospodarovatelia lesa, ktorí zrealizovali ochranné opatrenia 
v ochranných pásmach príslušných MCHÚ vystavili a ŠOP SR doručili  faktúry v celkovom 
objeme 235 868,73 EUR.  Z toho Lesy SR š.p. B. Bystrica vystavili 7 faktúr v objeme 
133 062,97 EUR. (Pozn.:  Štátne lesy TANAPu za rok 2012 doposiaľ faktúru ešte nedoručili). 
 
V rámci spolupráce pri evidovaní a dokumentovaní škôd spôsobených chránenými druhmi 
živočíchov s ObÚŽP v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. sa zamestnanci ŠOP SR zúčastňovali 
na komisionálnom šetrení škôd spôsobených chránenými živočíchmi (medveď hnedý, vlk 
dravý, rys ostrovid, bobor vodný, vydra riečna, kormorán veľký, volavka popolavá). Zároveň 
zabezpečovali dopĺňanie databáz škôd spôsobených chránenými živočíchmi a ich 
vyhodnotenie. V roku 2012 bola ŠOP SR prítomná na šetrení 138 prípadov vzniku škôd 
chránenými živočíchmi. 
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Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a kontrolách orgánov 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
 
Revízie chránených území: V roku 2012 sa pracovníci ŠOP SR zúčastnili spolu na 70 
revíziách chránených území. Z toho 15 revízií bolo zvolaných krajskými úradmi životného 
prostredia, 50 revízií obvodnými úradmi životného prostredia, 3 kontroly so SIŽP a 2 boli 
revízie. 
Okrem toho ŠOP SR vykonávala aj kontroly stavu chránených území a chránených stromov, 
ktoré spočívajú najmä v kontrole realizovaných manažmentových opatrení alebo ich 
označenia. Chránené územia sa kontrolovali aj popri vykonávaní iných činností, ako sú 
manažment, označovanie chránených území, monitoring,, pri kontrolách dodržiavania 
podmienok ochrany, pri vykonávaní strážnej služby a tiež v súvislosti s druhovou ochranou. 
 
Chránené stromy: 
Zamestnanci ŠOP SR sa zúčastnili na  2 krajských revíziách chránených stromov, 21 
obvodných a na  6 iných kontrolách orgánov štátnej správy ochrany prírody, súvisiacich 
s chránenými stromami. 
 
Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach vrátane ukladania 
blokových pokút 
 
a) priebežné kontroly Kontroly prebiehali na základe harmonogramov jednotlivých 
organizačných útvarov. Strážcovia kontrolovali dodržiavanie zákona o ochrane prírody 
a predpisov vydaných na jeho základe, vykonávali strážne služby v chránených územiach, 
usmerňovali a informovali návštevníkov, ale aj vykonávali monitoring chránených území 
a chránených druhov (stráženie hniezd, prevoz zranených živočíchov, označovanie 
chránených území,...). Spolu so SIŽP sa zúčastňovali štátneho dozoru, spolu s KÚŽP 
koordinnovali činnosť stráže prírody, organizovali sa aj spoločné akcie s políciou, hlavne na 
kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorovými vozidlami do chránených území. Podieľali 
sa aj na environmentálnych akciách a sprievodcovskej činnosti. 
Strážna služba v jaskyniach, ktorú vykonávajú vyškolení členovia Slovenskej speleologickej 
spoločnosti, nebola v roku 2012 zmluvne zabezpečená z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov; napriek tomu strážcovia poslali 102 hláseniek (medzi najvýznamnejšie hlásenia 
patrí vylomenie uzáveru Staronovej, Otcovej a Modrovskej jaskyne, zničený uzáver v Dúpnej 
jaskyni, znečistenie závrtu vo Važeckom krase a juhozápadnej časti Plešivskej planiny). 
Seminár speleologickej strážnej služby sa neorganizoval z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 
 
b) pokuty a podnety Zistené porušenia zákona boli riešené viacerými spôsobmi. Bolo 
uložených spolu 318 blokových pokút v celkovej sume 4 089 eur, najviac za pohyb mimo 
značených turistických chodníkov a vjazd áut do chránených území. Podaných bolo spolu 272 
podnetov na orgány štátnej správy na riešenie priestupkov resp. na políciu na riešenie 
trestných činov. Z toho bolo na orgány policajného zboru 75 podaní (hlavne vjazd áut do 
chránených území), na OÚŽP 113 podaní, na KÚŽP 2 podania, na Slovenskú inšpekciu 
životného prostredia 36 podaní, na obecné úrady 35 podaní, ostatné boli podávané na iné 
orgány štátnej správy. Menej závažné priestupky alebo pri ich prvom zistení  boli riešené aj 
dohovormi priamo v teréne. Ústnych dohováraní bolo evidovaných vyše 2 900 a najviac sa 
týkali pohybu turistov mimo vyznačených chodníkov v chránených územiach, pohybu 
cyklistov v chránených územiach mimo vyznačených trás a voľného púšťania psov 
v chránených územiach. 
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c) Kordinácia a súčinnosť SP Koordinácia stráže prírody prebiehala priebežne na základe 
stretnutí s členmi stráže prírody, vypracovaných harmonogramov strážnych služieb, 
organizovali sa aj školenia alebo exkurzie s členmi stráže prírody, spoločné kontrolné akcie, 
členovia SP sa zúčastňovali na monitoringu prírody, označovaní CHÚ, strážení hniezd 
dravcov a niektorých iných činnostiach. Od členov stráže prírody organizačné útvary ŠOP SR 
prijímali podnety vo forme hláseniek a správ, ktoré sa následne riešili. Na základe 
požiadaviek KÚ ŽP a v spolupráci s nimi alebo s ASCHÚS sa jednotlivé organizačné útvary 
ŠOP SR podieľali na príprave  a zaškoľovaní kandidátov na nových členov stráže prírody, 
spolupracovali pri skúškach a vymenúvaní nových členov SP, v rámci možností 
zabezpečovali ochranné pomôcky a iné. Pre aktuálnych členov stráže prírody v obvode svojej 
pôsobnosti organizovali porady a školenia, spolupracovali pri príprave metodických 
materiálov. 
d) terénny zápisník bol v elektronickej podobe upravený na aktuálny rok a zverejnený na 
intranete ŠOP SR, kde si ho pracovníci mohli voľne stiahnuť a vypĺňať v elektronickej 
podobe alebo po vytlačení.. Terénni pracovníci priebežne vedú terénne zápisníky, kde 
zaznamenával dôležité zistenia pri výkone svojej činnosti. 
e) služobné preukazy a odznaky Vydaných bolo 32 služobných preukazov a služobných 
odznakov pre pracovníkov ŠOP SR (noví pracovníci resp. opätovné vydanie z dôvodu straty, 
odcudzenia alebo pošlodenia). Vrátených bolo 25 služobných preukazov a 18 služobných 
odznakov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru resp. ich výmeny.  
f) preukazy a odznaky SP Na základe poverenia MŽP SR a požiadaviek KÚŽP bolo na KÚŽP 
distribuovaných 66 odznakov a 80 preukazov pre členov stráže prírody. Objednaných 
a z výroby dodaných bolo 210 nových odznakov pre členov stráže prírody. 
 
Uzatváranie a oprava uzáverov vchodov do jaskýň, čistenie jaskýň – v roku 2012 sa z 
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov riešil iba havarijný prípad opravy uzáveru 
Otcovej jaskyne a na čistení jaskýň sa nerealizovali žiadne práce. 
 
 

3.4.  PREVÁDZKA A ROZVOJ SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ 
 
 

Organizácia zabezpečuje prevádzku 12 sprístupnených jaskýň – Belianska jaskyňa, 
Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Dobšinská 
ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská 
jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Važecká jaskyňa. V roku 2012 si ich prezrelo 473 
387 návštevníkov.  
 

Prehľad návštevnosti sprístupnených jaskýň v roku 2012 
Jaskyňa  Počet návštevníkov 
Belianska jaskyňa 96 405 
Bystrianska jaskyňa 18 923 
Demänovská jaskyňa slobody 98 594 
Demänovská ľadová jaskyňa* 70 468 
Dobšinská ľadová jaskyňa*  58 456 
Domica 17 862 
Driny* 33 187 
Gombasecká jaskyňa* 8 256 
Harmanecká jaskyňa* 19 070 
Jasovská jaskyňa*  14 851 
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Ochtinská aragonitová jaskyňa* 22 087 
Važecká jaskyňa 15 228 
Spolu 473387 

 (* sezónne otvorené jaskyne) 
 
 
Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach – zabezpečila sa tlač 
počítačových a zálohových vstupeniek, vykonávala sa osobná dozimetria zamestnancov 
jaskýň s prírodným ionizujúcim žiarením vrátane vyhodnotenia nameraných údajov, 
priebežne sa zabezpečovali opravy komunikačných a kamerových, ozvučovacích systémov v 
jaskyniach.  
 
Poskytovanie doplnkových služieb pre návštevníkov sprístupnených jaskýň – zabezpečila 
sa tlač a dotlač predajných polygrafických materiálov (publikácie, brožúry, pohľadnice, 
skladačky, pexeso), priebežne sa zabezpečoval tovar na občerstvenie, predaj pamiatkových a 
iných predmetov pre návštevníkov jaskýň.  
 
Propagácia a prezentácia sprístupnených jaskýň na verejnosti – zabezpečila sa inzercia a 
reklama sprístupnených jaskýň v časopisoch, cestovných lexikónoch, bulletinoch, turistických 
sprievodcoch a magazínoch cestovného ruchu, web-stránkach iných subjektov; udržiavali sa 
informačné tabule a panely pri jaskyniach, informačné tabule a dopravné značenia na 
komunikáciách pre sprístupnené jaskyne; verejnosť sa informovala o zmene vstupného 
poriadku a cenníka na rok 2013. 
 
Prezentácia sprístupnených jaskýň a svetového prírodného dedičstva na 
medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu – z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov sa organizácia sa prezentovala iba na výstavách a veľtrhov v spolupráci 
s partnerskými organizáciami na ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha.  
 
V zmysle medzirezortnej dohody medzi Ministerstvom životného prostredia SR 
a Ministerstvom zdravotníctva SR o vykonávaní speleoterapie z roku 1998 a príslušnej 
Smernice MŽP SR č. 7/1999-4 sa v spolupráci so zdravotníckymi organizáciami 
speleoterapeutická liečba vykonávala v Bystrianskej jaskyni, zdravotné speleoklimatické 
pobyty v Jasovskej a Belianskej jaskyni. 
 
Pred hlavnou turistickou sezónou sa vykonali prehliadky a očistenie skalných portálov nad 
jaskyňami a v podzemí (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká 
jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová 
jaskyňa) z dôvodu eliminácie rizika vzniku úrazu osôb a škody na majetku organizácie v 
dôsledku možného padania úlomkov a skalných blokov. Uskutočnili sa aj bezpečnostné 
prehliadky sprístupnených jaskýň za účasti zástupcov obvodných banských úradov 
zamerané na bezpečnosť návštevníkov na prehliadkovej trase, elektrických rozvodov 
v podzemí aj na povrchu, zabezpečenie prvej pomoci pre návštevníkov, kontrolu havarijných 
plánov jaskýň a iné úlohy týkajúce sa bezpečnej prevádzky jednotlivých jaskýň.  

  
Rekonštrukcia prehliadkových trás v Harmaneckej jaskyni (3. etapa) a Demänovskej 
ľadovej jaskyni (3. etapa) – práce na projekte ŠF EÚ „Rekonštrukcia prehliadkovej trasy 
v Harmaneckej jaskyni“ boli ukončené v máji 2012, kompletne sa vymenilo pôvodné 
zábradlie v jaskyni za nerezové vrátane novej elektroinštalácie a nových LED svietidiel. Práce 
na projekte ŠF EÚ "Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni" boli 
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ukončené v decembri 2012, výmena pôvodného oceľového prehliadkového chodníka resp. 
zábradlia za nové z nerezového materiálu. 
 
Rekonštrukcia technickej infraštruktúry v rámci starostlivosti o podzemie 
sprístupnených jaskýň – spracovali sa projektové dokumentácie na rekonštrukciu 
prehliadkových trás v Belianskej jaskyni, jaskyni Domica, Ochtinskej aragonitovej jaskyni, 
Gombaseckej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Následne boli udelené výnimky zo zákazov 
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o pre uvedené činnosti, k projektovým dokumentáciám sa 
vyjadrili Obvodné banské úrady v Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrici. Na uvedené práce 
podala organizácia žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v rámci 
platnej výzvy z Operačného programu Životné prostredie.  
 
Príprava prestavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody vrátane 
vybudovania náučného centra ochrany prírody – naďalej pokračuje majetkoprávne 
vysporiadávanie pozemkov, na ocenenie pozemkov bol spracovaný znalecký posudok.  
 
Oprava a údržba technickej infraštruktúry podzemia sprístupnených jaskýň – z dôvodu 
šetrenia a nedostatku finančných prostriedkov sa okrem najnutnejšej opravy nevykonala 
plánovaná oprava a údržba infraštruktúry v podzemí. 
 
Opravy, údržba a revízie elektrických zariadení v sprístupnených jaskyniach – na 
všetkých sprístupnených jaskyniach a priľahlých objektoch sa priebežne vykonávala 
prevádzková údržba a nevyhnutné opravy porúch  elektrických zariadení  (rozvádzačov, 
elektrických rozvodov, svietidiel, ovládačov a transformačných staníc) a nákladných lanových 
dráh. Vykonali sa povinné revízie elektrických a plynových  zariadení, ako aj tlakových 
nádob, a následné odstránenie revíznych závad. Závažné poruchy a nedostatky pri 
prevádzkovaní elektrických zariadení, lanových dráh a tlakových nádob neboli zaznamenané. 
 
Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v 
sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení – v roku 2012 
neboli zaznamenané vážnejšie výpadky v zásobovaní pitnou ani úžitkovou vodou. ČOV 
fungovali v projektovanom režime a výsledky čistenia odpadových vôd boli v súlade s 
rozhodnutiami OÚ ŽP. Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov 
vody v sprístupnených jaskyniach sa vykonávali priebežne počas kalendárneho roka resp. 
podľa potreby. Práce pozostávali z opráv a údržby vrátane dezinfekcie vodárenských 
zariadení a rozvodov vody. Ďalej zahŕňali servisné práce a udržiavacie práce na čistiarňach 
odpadových vôd, kanalizáciách, septikoch a žumpách vo vstupných areáloch jaskýň.  
 
Stavebná údržba a oprava objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov 
sprístupnených jaskýň – v roku 2012 sa zabezpečil rozbor vody v Belianskej jaskyni, oprava 
chemických WC a prevádzkovej budovy pri jaskyni Driny, likvidácia odpadu a žumpy pri 
chate Speleodomec, čistenie kanalizácie v Demänovskej jaskyni slobody, drobné údržbárske 
práce v areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne, náter strechy a fasády prevádzkovej budovy 
Gombaseckej jaskyne, oprava dreveného prístrešku pri výstupe z Bystrianskej jaskyne, 
výmena protirázového ventila a  spätných klapiek na čerpacej stanici pri Belianskej jaskyni, 
oprava strechy, čistenie sklenenej kupoly a oprava fasády na prevádzkovej budove Jasovskej 
jaskyne, opravili sa ozvučovacie systémy pre návštevníkov jaskýň. Ostatné plánované práce 
sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nevykonali.     
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Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň – v 
roku 2012 sa zabezpečila oprava prístupového chodníka k Dobšinskej ľadovej jaskyni vrátane 
výmeny časti dreveného zábradlia, posypový materiál na prístupový chodník k Demänovskej 
jaskyni slobody a na prístupový chodník k Belianskej jaskyni, oprava chodníka pre 
návštevníkov vedúceho od východu z Jasovskej jaskyne vrátane náteru zábradlia a dodania 
nových odpadových košov. Ostatné plánované práce sa z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov nezrealizovali. 
 

 
3. 5. TVORBA KONCEPCIÍ, PROGRAMOV A METODÍK 

 
V rámci vedenia, aktualizácie, spracovávania a posudzovania dokumentácie ochrany prírody 
bolo zabezpečené: 
 
Vypracovanie projektov ochrany chránených stromov a programov starostlivosti 
o chránené stromy: 
V roku 2012 dendrológovia organizačných útvarov ŠOP SR pracovali na 12 projektoch 
ochrany na vyhlásenie stromov za chránené, z toho 4 boli ukončene a 8 je rozpracovaných. 
Pracovalo sa na 10 programoch starostlivosti o chránené stromy, z toho 3 boli ukončené a 7 je 
rozpracovaných. Bolo podaných 7 podnetov na zrušenie ochrany chránených stromov, z toho 
jeden bol ukončený (vydaná vyhláška KÚ v Košiciach) a 6 podnetov na zrušenie bolo len 
čiastočných (zrušenie 1 alebo 2 stromov zo skupiny chránených stromov). Úlohu plnilo 13 
organizačných útvarov. 
 
V rámci plnenia úloh súvisiacich s Plánom rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007 
– 2013, prebiehala v roku 2012 spolupráca s MŽP SR a MPaRV SR na administrácii 
vybraných realizovaných opatrení a podopatrení v rozsahu osi 2 PRV SR 2007 – 2013.  
Spolupráca zahŕňala predovšetkým aktivity na úpravách podkladových materiálov v záujme  
Smerom k žiadateľom bola úloha plnená v zmysle usmerňovania pri administrácii 
podopatrení a v niektorých prípadoch aj v rovine praktickej úpravy podkladov po 
predchádzajúcom súhlase zo strany MPaRV SR a PPA. Bolo vydaných 20 potvrdení pre 
žiadateľov – prevažne pre účely v rámci opatrenia „Podpora v územiach európskeho významu 
na lesnom pozemku“ v 4. a 5. stupni ochrany. V priebeha roku sa konalo 5 stretnutí pracovnej 
skupiny, na ktorom boli identifikované potreby a ciele pre zmenu, doplnenie a modifikáciu 
aktuálneho znenia PRV SR pre účely programového obdobia 2014 – 2020, tak aby 
nedochádzalo k problémom, ktoré boli identifikované počas implementácie programu 
v súčasnom programovom období 2007 – 2013. Na posledných dvoch stretnutiach – osobitne 
pre časť týkajúcu sa lesnej pôdy a osobitne pre časť týkajúcu sa poľnohospodárskej pôdy boli 
odprezentované  návrhy zmien PRV SR za rezort MŽP SR. Ďalšie stretnutia prebehnú 
v priebehu roku 2013 v závislosti na aktivitách pracovných podskupín, zriadených pre 
jednotlivé časti programu na MPaRV SR.  V rámci spolupráce na tvorbe a vypracovaní 
návrhu PRV SR  pre programové obdobie 2014 – 2020 sa v priebehu roku konalo 5 stretnutí 
pracovnej skupiny (za rezort MŽP SR). Na stretnutiach boli identifikované potreby a ciele pre 
zmenu, doplnenie a modifikáciu aktuálneho znenia PRV SR pre účely programového obdobia 
2014 – 2020, tak aby nedochádzalo k problémom, ktoré boli identifikované počas 
implementácie programu v súčasnom programovom období 2007 – 2013. Na posledných 
dvoch stretnutiach – osobitne pre časť týkajúcu sa lesnej pôdy a osobitne pre časť týkajúcu sa 
poľnohospodárskej pôdy boli odprezentované  návrhy zmien PRV SR za rezort MŽP SR. 
Ďalšie stretnutia prebehnú v priebehu roku 2013 v závislosti na aktivitách pracovných 
podskupín, zriadených pre jednotlivé časti programu na MPaRV SR.  
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Od začiatku roku 2012 prebehli 2 stretnutia Monitorovacieho Výboru Programu rozvoja 
vidieka 2007 – 2013 a niekoľko písomných  pripomienkových konaní, ktorých sa zúčastnil aj 
zástupca ŠOP SR ako riadny člen monitorovacieho výboru za rezort MŽP SR. Aktivity na 
príprave nového návrhu PRV SR 2014 – 2020 podľa intencii návrhu nariadenia rady pre 
podporu v poľnohospodárstve, budú pokračovať aj v roku 2013.  

 
 

3. 6. PRÍPRAVA ODBORNÝCH PODKLADOV  
PRE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÝVY 

 
ŠOP SR každoročne vypracúva na základe konkrétnych požiadaviek odborné podklady 
pre orgány štátnej správy, samosprávy a iné subjekty:  
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (posudzovanie cezhraničných vplyvov, 
posudzovanie vplyvov činností a strategických dokumentov, zisťovacie konania 
k významnosti vplyvov na územia sústavy Natura 2000,  vyjadrenia k vplyvom projektov na 
územia sústavy Natura 2000 (deklarácie)) ako aj vypracovanie rôznych odborných materiálov 
na objednávku ako napr. hodnotenie významnosti vplyvov (ciest) na územia sústavy Natura 
2000 a dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 
 
V roku 2012 bolo všetkými organizačnými útvarmi vypracovaných  8 422 odborných 
stanovísk pre konania orgánov štátnej správy (mimo úlohy 10.17). Z podla okruhov boli 
vypracované nasledovné počty stanovísk:  lesné hospodárstvo 696, poľnohospodárstvo – 378, 
vodné hospodárstvo – 301, anorganická príroda – 296, stavebná činnosť – 1711, ochrana 
rastlín – 208, ochrana živočíchov – 829, územná ochrana – 420, ochrana drevín – 1748, 
stanoviská pre trestné konania – 351 a 1458 bolo ostatných stanovísk.. Pri vykonávaní tejto 
činnosti sa zamestnanci ŠOP SR zúčastnili vyše 3 200 rokovaní alebo terénnych obhliadok. 

 
 

3. 7. MONITORING A INFORMAČNÉ SYSTÉMY 
 

Počas roka bola zabezpečená plynulá a bezproblémová prevádzka systému ISTB. ISTB bol 
priebežne spravovaný, boli dopĺňané údaje a vykonal sa čiastočný upgrade. Rada ISTB sa 
priebežne vyjadrovala k jednotlivým požiadavkám.  
 
Údaje na web stránke boli priebežne dopĺňané a aktualizované tak v rámci web prezentácie 
ŠOP SR ako aj na stránkach jednotlivých správ. Webové služby a elektronická pošta boli 
zabezpečené v plnom rozsahu. 
 
Priebežne sa zabezpečoval nákup nutných súčiastok na udržanie prevádzky výpočtovej 
techniky na ŠOP SR, najnutnejší servis a údržba, zálohovanie údajov. Tieto aktivity boli 
realizované v obmedzenom rozsahu vzhľadom na zákaz nákupu a prípravu celorezortného 
obstarávania výpočtovej techniky. Vykonal sa centrálny nákup antivírového softvéru a jeho 
distribúcia na jednotlivé organizačné jednotky. 
 
Pre zabezpečenie implementácie smernice INSPIRE a zákona o INSPIRE sa pracovníci ŠOP 
SR zúčastňovali na rokovaniach a seminároch a spolupracovali so SAŽP. Priebežne boli do 
informačného systému napĺňané metadáta. 
 
Do databázy významných stromov bolo vložených 162 záznamov a do databázy praktickej 
starostlivosti o chránené stromy 138 záznamov. Okrem toho sa posudzovalo a dokumentovalo 
108 podnetov na významné stromy. Na plnení úlohy sa podieľalo 17 organizačných útvarov 
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V priebehu roka sa vykonávala aktualizácia a tvorba nových GIS vrstiev, vypracovávali sa 
mapové podklady a GIS analýzy pre orgány štátnej správy, verejnosť a pre interné potreby. 
 
Napĺňanie databázy pre evidenciu významných stromov a na evidenciu praktickej 
starostlivosti o chránené stromy  
Dendrológovia organizačných útvarov ŠOP SR vložili do databázy významných stromov 162 
záznamov a do databázy praktickej starostlivosti o chránené stromy 138 záznamov. Súčasne 
bolo posúdených 108 podnetov na významné stromy. Úlohu plnilo 17 organizačných útvarov. 
 
Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku – V roku 
2012 prebiehali aktivity „Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na 
Slovensku“ a „Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkých šeliem 
a mačky divej na Slovensku pomocou podporných foriem monitoringu“. V rámci projektu 
bola spustená a doplnená web stránka http://www.sopsr.sk/selmy/ informujúca o projekte. 
Stránka bude aj naďalej pravidelne dopĺňaná. Boli dokončené podklady pre verejné 
obstarávanie na aktivity „Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie 
medveďa hnedého neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu“ , „Vypracovanie 
štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého na Slovensku“ a „Vypracovanie 
komplexnej štúdie škôd spôsobených veľkými šelmami a možnosti ich eliminácie“. 
 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  
Organizačné útvary ŠOP SR sa vyjadrovali v rámci posudzovania podľa zákona 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy. 
Spracovali spolu 200 stanovísk k zámerom alebo správam o hodnotení vplyvov činností a 89 
stanovísk k oznámeniam alebo správam o hodnotení vplyvov strategických dokumentov. 
V rámci uvedeného sa  zúčastňovali  aj verejných prerokovaní, obhliadok a konzultácií 
k navrhovaným činnostiam a dokumentom. 
Okrem toho sa vyjadrovali aj k takým zámerom, ktoré sa podľa uvedeného zákona 
neposudzovali, ale mohli by mať vplyv na územia sústavy NATURA 2000. K takýmto 
zámerom vypracovali spolu 244 hodnotiacich formulárov pre účely vydania odborných 
stanovísk orgánmi ochrany prírody a krajiny podľa § 28 zákona o OPaK. 
 
Vypracúvanie deklarácií Natura 2000 
Na základe žiadostí orgánov štátnej správy, samospráv alebo investorov bolo všetkými 
organizačnými útvarmi ŠOP SR spracovaných spolu 286 tzv. deklarácií (vyhlásení orgánu 
zodpovedného za monitorovanie území NATURA 2000). Vyhlásenia sa týkali  projektov, 
uchádzajúcich sa o podporu z fondov EÚ – prevažne z operačných programov životné 
prostredie, doprava a programov cezhraničnej spolupráce. Okrem toho sa zamestnanci 
zúčastňovali aj na overovaní situácie v teréne, prezentáciách projektov a príprave podkladov 
 
V rámci Reportingu pre Európsku komisiu prebiehalo spracovanie podkladov pre správu o 
výnimkách v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2011). Správa bude odovzdaná 
Európskej komisii začiatkom roka 2013.. 
 
Aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku environmentálnu agentúru 
(EEA) bola zabezpečená úspešne, t.j. s pozitívnym hodnotením zo strany EEA.  
 
Bola tiež zabezpečená aktualizácia relevantných častí štatistického dokumentu OECD 
týkajúceho sa environmentálnych indikátorov za biodiverzitu a konzultácie k ďalším 
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indikátorom a účasť na hodnotení environmentálnej výkonnosti SR (národný workshop 10.-
11. 11. 2011). 
 
Bolo zabezpečené elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v 
zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch a účasť pracovníka ŠOP SR v pracovnej 
skupine. Priebežne sa vypracovávali vyjadrenia a pripomienky k úlohám vyplývajúcim zo 
stretnutia expertnej pracovnej skupiny. 
ŠOP SR zabezpečovala aj chod koordinačnej rady pre monitoring a reporting vtákov v zmysle 
čl. 12 smernice o vtákoch. 
 
Budovanie integrovaného informačného systému environmentálneho monitoringu 
jaskýň, 2. etapa – úloha sa rieši  v rámci schváleného projektu z OPŽP Monitoring 
a manažment vybraných jaskýň. Monitorovací systém je rozšírením existujúceho 
hydrologického a klimatického systému na ďalšie lokality – jaskyne národného 
a medzinárodného významu (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Demänovská 
jaskyňa slobody). Zrealizovalo sa verejné obstarávanie monitorovacej techniky pre 
hydrologický a klimatický monitoring jaskýň, následne boli vykonané kontroly ÚVO a 
Implementačným odborom MŽP SR. Samotná inštalácia monitorovacieho systému sa ukončí 
v roku 2013.   
 
Speleoklimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle 
bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975, sledovanie osobnej dozimetrie 
u zamestnancov jaskýň (v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v 
Bratislave) – vo všetkých sprístupnených jaskyniach sa vykonali detailné merania a rozbory 
ovzduší pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny, pre zamestnancov 10 sprístupnených 
jaskýň sa zabezpečili osobné a pozaďové dozimetre, v žiadnom prípade nedošlo k prekročeniu 
stanovených osobných dávok z expozície radónu a jeho dcérskych produktov.  
 
Monitorovanie výskytu netopierov –  v roku 2012 sa vykonal monitoring netopierov v 15 
jaskyniach Slovenska (z toho 6 NPP jaskýň): Malá stanišovská jaskyňa, Stanišovská jaskyňa, 
Medvedia jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, jaskyňa Okno, Pustá jaskyňa, jaskyňa 
Beníková, Suchá jaskyňa, Barania jaskyňa (Nízke Tatry), Aksamitka (Pieniny), Belianska 
jaskyňa, Alabastrová jaskyňa, Ľadová pivnica (Belianske Tatry), Šarkania diera, Chyža 
(Volovské vrchy). Okrem sledovania sezónnej dynamiky, druhovej skladby a priestorovej 
distribúcie chiropterofauny sa vizuálne kontroloval zdravotný stav netopierov v súvislosti s 
výskytom závažného infekčného ochorenia, tzv. syndrómu bieleho nosa. Externá spolupráca s 
chiropterologickými organizáciami, ktoré mali skúmať ďalšie vybrané jaskyne na západnom a 
juhovýchodnom Slovensku, sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nerealizovala.  
 
Centrálna evidencia jaskýň na Slovensku – priebežne sa doplňovala a aktualizovala 
databáza programu Speleo_K a GPS lokalizácia vchodov do jaskýň (úloha sa rieši v 
spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Slovenskou 
speleologickou spoločnosťou). Priebežne sa skenujú a vektorizujú mapové podklady jaskýň.  
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3. 8. ZVYŠOVANIE ÚROVNE INFORMOVANOSTI 
A ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA VEREJNOSTI 

 
Formy environmentálnej výchovy v ŠOP SR  
1. Environmentálne výučbové programy pre školy – zohľadňujú požiadavky Štátneho 

vzdelávacieho programu pre MŠ, ZŠ a SŠ a sú zamerané najmä na zmyslové, tvorivé 
a aktívne poznávanie prírody a problémov životného prostredia s cieľom obohatiť učebné 
osnovy všetkých typov škôl o témy ochrany prírody a krajiny, spoznávanie chránených 
území Slovenska so zameraním na NP a CHKO,  zložky životného prostredia, prírodné 
zdroje, ich využívanie a ochrana, ľudské aktivity, problémy životného prostredia, vzťah 
človeka k prostrediu a pod.  
Aktivity sú vykonávané v interiéri, exteriéri alebo kombinovane. 

- environmentálne hry a aktivity,  
- regionálne vedomostné súťaže,  
- výstavy – z detských prác na tému OP 
- besedy z odborníkmi (napr. z MVO – vtáky, vážky, veľké šelmy) 
- exkurzie po chránených územiach 
- čistenie územia 
- dni otvorených dverí 
- akcie v rámci významných environmentálnych dní 

 
 

2. Aktivity pre verejnosť – sú zamerané na spoluprácu s miestnymi komunitami, na 
informačné kampane v rámci významných environmentálnych dní, exkurzie do 
chránených území spolu s výkladom o danom území, výstavy, semináre, konferencie, 
školenia, otváranie turistickej sezóny, spolupráca s inými subjektmi (SZOPK, Stráž 
prírody, TIK, Polícia SR, MVO...) 

3. Orientácia smerom k návštevníkom chránených území  - je realizovaná prostredníctvom:  
  Činnosť informačných stredísk ochrany prírody 
  Budovanie a prevádzka náučných chodníkov a náučných lokalít 
  Edično – propagačná činnosť zameraná na propagáciu a starostlivosť o chránené 

územia, ich ochranu, poznanie a poslanie. 
 
V rámci prezentácie a propagácie činnosti ŠOP SR v roku 2012 sa uskutočnilo: 
 
Činnosť Školy OP vo Varíne  
 
ŠkOP celkovo navštívilo 3982 návštevníkov 
Prednášková činnosť: 
Odprezentovaných  bolo 77 výukových programov pre školy, zúčastnilo sa  ich 2530 žiakov, 
6 programov pre špeciálne školy v počte 189 detí, Terénne programy 6 x v počte 123 žiakov, 
4 sprievody do Dier – 119 žiakov 
Akcie pre verejnosť v rámci významných environmentálnych dní: 7 x  1333 ľudí 
Svetový deň vody v Krajskej knižnici v Žiline, Deň Zeme na námestí vo Varíne,Jarná krása – 
infostánok v Budatíne na výstave kvetov a skalničiek, Deň karpatských a európskych parkov 
na Hlinkovom námestí v Žiline, Človeka príroda v Skanzene Martin 
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Noc netopierov v Žiline a vo Varíne , Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra 
Výstavy :  
Dravce – vládcovia oblohy – 399 žiakov, Netopiere – 282, Svetový supermarket – 291 
Tlačové správy:  21 Zaslané do TASR, MŽP SR a regionálnych médií (Žilinský Večerník, 
MY, Rádio Regína, Rádio Frontinus, TV Patriot, Varínčan,... ) 
Novinky v roku 2012 v EV programoch: Za všetkým hľadaj vodu, Ako hora vznikla, 
Klimatické zmeny 

 Ostatné 
- prevádzka a aktualizácia webu npmalafatra.sk  
- Práca v programe Zelená škola - konzultant 
- Ekoplagát Žilina – príprava projektu na ďalší ročník, oslovovanie potencionálnych 
sponzorov 
-  aktualizácia a nainštalovanie v budove Správy  výstavu – Činnosť správy NP MF 
- Spracovávanie podkladov a grafická úprava EV brožúrky "Koľko vody?"  k Svetovému dňu 
vody pre rok 2012 
 - konzultácie a usmernenie študentov pri seminárnych, bakalárskych a diplomových  prácach 
zameraných na EV 
-spolupráca na projektoch iných organizácií 
- spracovávanie podkladov za EV do celoslovenských úloh pre ŠOP SR a MŽP SR 
 
Všetky organizačné zložky ŠOP SR  
 
besedy, prednášky –21 subjektov zrealizovalo 837 prednášok pre školy a verejnosť – 
celkový počet zúčastnených osôb 30 608 
exkurzie do terénu  -   23 subjektov zrealizovalo 228 sprievodov po CHÚ – celkový počet 
zúčastnených osôb 7129 
EV podujatia v rámci významných dní – 23 subjektov zrealizovalo 87 akcií v rámci význ. 
dní a zúčastnilo sa ich 16 346 osôb (Svetový deň mokradí, Svetový deň vody, Deň Zeme, 
Medzinárodný deň biologickej diverzity, Deň karpatských parkov, Európsky deň národných 
a prírodných parkov, Svetový deň ŽP,  Apríl – mesiac lesov, Deň vtákov, Deň lesa, Deň 
stromu, Deň Dunaja, Dni OP).  
výstavy- 16 subjektov zrealizovalo 34 výstav a videlo ich 14 290 osôb (Dravce, Ekoplagát 
Žilina – retrospektíva, Druhy EU významu na Slovensku, NP Európy, Mokrade, Kamzík 
vrchovský, NP Veľká Fatra, Dravce a sovy Slovenska, Motýle, Naše netopiere, Natura 
excelenta, Vtáčí svet v Poloninách, Príroda vôkol nás, Poloniny, krajina v ktorej žijem, 
Energia za menej, CHKO a RL Latorica, Vlk dravý, Naše netopiere, lavíny v horách, Odpady, 
Voda, kolíska života). 
akcie pre verejnosť –18 subjektov zrealizovalo 48 akcií pre verejnosť – celkový počet 
zúčastnených osôb 84 889 (Svetový deň vody v krajskej knižnici v ŽA pre verejnosť, Deň 
Zeme, Jarná krása – infostánok pri píležitosti MDB, DKP a Deň eur.parkov – informačná 
kampaň pre verejnosť, otvorenie turist.sezóny, lesnícke dni, prenos obojživelníkov 
verejnosťou, Ekofilm, Dni mesta Brezna, Muránske hradné hry, veľtrh cestovného ruchu, 
ekodni v Humennom, Čisté hory a potoky, Čistenie TCH a NCH, Vyčistime si Slovensko, 
Noc netopierov, Envirofilm, Dni  otvorených dverí, Rok netopiera, Ekovýchovný program 
Bocian, ekojarmok, čistenie územia dobrovoľníkmi, filmové festivaly, otvorenie ekocentier 
a ekoučební, prezentácie NP a CHKO, sčítanie šeliem a vtáctva, monitoringy  za účasti širokej 
verejnosti,  a pod. ) 
vedomostné a iné  súťaže – 8 subjektov zrealizovalo 12 súťaží a zúčastnilo sa ich 5 764 
súťažiacich  (Kvíz o TANAPe, Ekoplagát Vráble, fotosúťaž Človek a biosféra, Za krásami 
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Slovenského krasu, Vtáčí svet v Poloninách, NP v 101 otázkach a odpovediach, Spoločne 
chráňme prírodu, Kresba o naj kamzíka a pod.).  
mediálna prezentácia, tlačové správy –  22 subjektov – 314 tlačových správ  (tvorba 
vlastných webových prezentácií, mediálna prezentácia v TASR, Slovenský rozhlas, STV, 
TA3, TV Markíza, TV JOJ, TV Patriot, TV Redura, Rádio Regína, Korzár, SME, IT News, 
online vysielanie cez internet z hniezda sokola myšiara v Považskej Bystrici, články do 
odborných časopisov,  a regionálnych médií, účasť na TB a pod.) 
spolupráca s inými subjektmi –  24 subjektov pripravilo aktivity v spolupráci s inými 
organizáciami (SAŽP, SIŽP, KÚ ŽP, Polícia SR, Stráž prírody, SZOPK, OZ, NGO, školy, 
Zelená škola, múzeá, mestské a miestne úrady, VÚC, CVČ, univerzity, turistické združenia 
a združenia zdravotne a telesne postihnutých, konzultantská spolupráca na projektoch iných 
organizácií, ) 
organizovanie  konferencií, seminárov, školení –11 subjektov  (Konferencia v TANAPe 
v spolupráci s Enelom, seminár Ochrana motýľov na Slovensku II. v Červenom Kláštore, 
organizovaný v rámci projektu „Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea“, 
prezentácie k problematike NATURA 2000, seminár k projektu LIFE v spolupráci s RPS, 
Ramsarský výbor, Súčasné problémy OPaK, seminár SAŽP Topoľčany, Zimné vtáčie 
záhrady, workšop – Príroda v mestskom prostredí, Výročie vyhlásenia NP Muránska planina 
– seminár, semináre pre učiteľov MŠ a ZŠ Čo je nové v EV, , seminár Deň poľa – Mice, 
a pod.) 
iné – 3 subjekty využívajú v rámci EV aj zábery a videá z webkamier nainštalovaných 
v rôznych biotopoch, zachytávajúce život jednotlivých živočíchov (medveď, rôzne  dravce, 
bocian, svišť a kamzík) a videá z rehabilitačných staníc (napr. vypúšťanie uzdravených 
živočíchov) a pod. 
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Činnosť Informačných stredísk 
Prevádzkované IS boli v 11 organizačných jednotkách ŠOP SR, celková návštevnosť v IS 
bolo cca 48 000 návštevníkov 
CHKO Horná Orava – IC Nové ústie –iba vopred plánované akcie -  návštevníkov spolu cca 
200 
CHKO Štiavnické vrchy – ISOP Sitno v prevádzke v čase od 5/2012 do 9/2012 – cca 13000 
návštevníkov 
CHKO VK – IS Medzilaborce, prevádzka podľa dohody, spolu návštevníkov 134 
NP Muránska planina – IS Muráň, prevádzka od 4/2012 do 9/2012, návštevníkov spolu2 
613, Terénne IS Burda (zrub Burda) od 5/2012 do 9/2012 spolu cca návštevníkov 2525 – od 
2.11.2012 Burda mimo prevádzky!  
NP Slovenský raj – IS Podlesok   prevádzkované v období júl – august, 3690 návštevníkov 
NP Veľká Fatra, IS Ružomberok a IS pri Správe NP VF, celoročná prevádzka, návštevníkov 
spolu za rok  2012 cca 841 
NP Poloniny, IS Nová Sedlica, prevádzka v období jún až október, 550 návštevníkov 
PIENAP – IS Lesnica, v prevádzke od  5/2012 do 9/2012 celkom návštevníkov cca 8 000 
NAPANT – IS Ružomberok, prevádzka celoročne,  počet návštevníkov cca 200, IS Liptovský 
Hrádok, prevádzka celoročne, návštevníkov cca 700, IS Liptovská Teplička, prevádzka 
celoročne, počet návštevníkov 139 
NP Malá Fatra – IS Štefanová, prevádzka v čase od 6/2012 do 8/2011, celkom návštevníkov 
340 – IS zrušené od 1.11.2012! 
CHKO Kysuce - 1. Slovensko – české infocentrum Kohútka – v prevádzke celoročne , 
návštevníkov spolu cca 15000 
 
Údržba NCH a NL 
 úloha zahŕňa bežnú údržbu existujúcich NCH ŠOP SR vykonávanú vo vlastnej réžii 
organizácie – zrealizovalo 19 organizačných jednotiek  
 
 
Chodníky v prevádzke, opravy a údržba chodníkov:  
 
NP Veľká Fatra - NCH Hrebeňom Veľkej Fatry – osadenie obnovených tabúľ, NCH 
K blatnickému hradu a NCH K mokradiam Turca v prevádzke  
CHKO Dunajské luhy – NPR ČMR – v prevádzke, zrekonštruovaný, vykonané kosenie 
okrajov, NCH Kov.kopce (Burda) – oprava vstupného panelu, Informačný panel Vŕšok – 
oprava a úprava okolia 
RCOP Bratislava – NPP Devínska hradná skala – zrekonštruovaný 1 panel, obnova info 
plagátu, CHA Horský park, zrekonštruovaný 1 panel, znovuosadenie vyvaleného info panela 
CHKO Latorica – NCH Vtáčím rajom a NCH Beša – Čičarovce – v prevádzke  
CHKO Ponitrie – NCH Vtáčnik - v prevádzke, zrekonštruovaný – nová nosná konštrukcia 
panela č.2, premiestnenie a nové osadenie panela č.3, upevnenie odtrhnutej tabule na paneli č. 
9,  NL Kobylince – v prevádzke, vykonané kosenie náletových drevín spred panelov, NCH 
Zoborské vrchy – v prevádzke, vyčistenie info tabule, PR Dobrotínske skaly – v prevádzke, 
zrekonštruovaný info panel 
CHKO Horná Orava – inštalácia 2 ks informačných tabúľ medveď hnedý v Zákamennom 
a Hruštíne, NCH Slaná voda – Babia hora v prevádzke, odstránenie poškodeného zariadenia 
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CHKO Štiavnické vrchy - NCH Milana Kapustu po žile Terézia –v prevádzke,  oprava 
náteru , vyčistenie trasy, NCH Putikov vŕšok – v prevádzke, obnova info tabúľ 
CHKO Biele Karpaty -  NCH Vršatec –  okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát 
v prevádzke, zrekonštruovaný, oprava tabúľ a čistenie chodníka + oddychových miest, , NCH 
Svinica, NCH Beckovské Skalice,–výmena poškodených tabúľ, vyčistenia a obnovenie 
značenia , orezanie vegetácie 
NP Slovenský raj – NCH Prielom Hornádu – v prevádzke, opravy panelov,  NCH Juh, NCH 
Občasný prameň v prevádzke, NCH Mokraďový v prevádzke, vykosenie pri paneloch, NCH 
Sivá brada – Dreveník v prevádzke, NL Kopanec v prevádzke, na zimu demontáž panelov , NL 
Hranovnické pleso, Farská skala, Spišský hrad, Hodkovce, Dobšinská ľadová jaskyňa, 
Čingov, Kláštorisko, Dedinky, Podlesok, Rokliny v NP 8 lokalít, závrt Okrúhla jama – 
v prevádzke, NCH Dobšinská ľadová jaskyňa, NCH Dobšinská Maša, historický NCH 
havrania dolina, NCH Vernár – Kráľova hoľa v prevádzke, NCH pre imobilných Stratenský 
kaňon v prevádzke 
NP Muránska planina – NCH Muránsky hrad, NCH Hradová, NCH Stožky, NCH Tŕstie, NL 
Piecky, NL Poludnica (Beňová), NL Ľadová jama, IB Hrdzavá dolina – základný kameň, IB 
Zbojská, IB Burda, IB Nižná Kľaková, IB Suché doly, IB Tŕstie, IB Fabova hoľa, IB Piesok – 
medveď hnedý, Prístrešok Javoriny a prístrešok Trsteník sú v prevádzke, IB Piesok – medveď 
hnedý, IB Burda – medveď hnedý – novo osadené IB – bežná údržba chodníkov 
NP Poloniny - NCH Miroslava Poliščuka, NL Dara, Beskydský panteón – Starina, všetky  
v prevádzke, prečistenie trasy a údržba panelov 
PIENAP - NCH Prielom Dunajca –v prevádzke, osadený stĺp s piktogramom Zákaz kúpania  
NP Slovenský kras - NCH Zádielská tiesňava po rekonštrukcii, v prevádzke, vykonaná 
údržba tabúľ, výmena zničených piktogramov, prečistenie od náletových drevín ,  NCH 
Domica – v prevádzke,  oprava poškodených stojanov a stĺpikov, výmena piktogramov, 
čistenie chodníka od náletových drevín, NCH Jasov v prevádzke – obnova značenia 
NAPANT - NCH Jakub – v prevádzke, údržba značenia a infopanelov, IB Trangoška – 
osadenie novej textovej tabule, NCH Tále – Trangoška – úprava a kosenie okolia a samotného 
chodníka, SKUEV tabule v okrese Brezno – oprava stĺpov Lenivá, Andrejcová, Pohorelská 
Maša, Beňuš, Telgárt 
NP Malá Fatra NCH Diery –očistenie funkčných panelov a odstránenie troch poškodených 
panelov, jarné čistenie chodníka, obnova značenia  
PIENAP – NCH Prielom Dunajca – osadený nový piktogram „Zákaz kúpania“, NCH 
Osturnianske jazerá – oprava stĺpu a striešky 
CHKO Malé Karpaty – NCH Devínska Kobyla, NCH Klenoty Šúru – v prevádzke, údržba 
drevenej konštrukcie 2 panelov a poškodených smerovníkov, prerezanie trasy 
CHO Vihorlat – NCH Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky – v prevádzke, 
vykonaná rekonštrukcia panela č.3, údržba a oprava panelov č.1, 2, 3 po poškodení, oprava 
premostení , prerezanie spadnutých stromov na trase NCH - spriechodnenie , natieranie 
lavičiek a náučných panelov ochrannými nátermi, komplexná údržba vstupného panela do 
územia CHKO 
CHKO Východné Karpaty – NCH Humenský sokol – v prevádzke, odstránenie popadaných 
stromov z chodníka 
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3. 8. EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 
V roku 2012 bolo vydané jedno číslo CHUS – č.83 - v internetovej verzii. 
 
Zostavili sa dve čísla časopisu Slovenský kras (50/1, 50/2) a dvojčíslo časopisu Aragonit 
(17/1–2). Obsahujú recenzované vedecké príspevky z výskumu krasu a jaskýň, odborné 
príspevky týkajúce sa dokumentácie a ochrany jaskýň, správy o výsledkoch speleologickej 
činnosti a odborných podujatiach, ako aj spoločenské správy. Časopis Slovenský kras sa 
vydáva v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva. Z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov sa tlač časopisu Slovenský kras, číslo 50/2 prekladá na 
rok 2013. 

 
 

3. 10. SPOLUPRÁCA S DOMÁCIMI INŠTITÚCIAMI A ORGANIZÁCIAMI  
 
Aj v roku 2012 pokračovala spolupráca ŠOP SR s vedeckými ústavmi, vysokými školami 
a mimovládnymi organizáciami, napr. pri mapovaní európsky významných druhov 
a biotopov, pri príprave a realizácii projektov zameraných na OP, pri edičnej a publikačnej 
činnosti. Spolupráca sa uskutočňovala vo forme nasledovných aktivít: 

 
  vzájomné členstvo v poradných orgánoch, pracovných tímoch a pod., 
  realizácia spoločných výskumných úloh, 
  súčinnosť pri monitorovaní stavu CHÚ 
  účasť pracovníkov ŠOP SR na odbornej príprave poslucháčov VŠ, 
  spolupráca s mimovládnymi organizáciami pri zabezpečovaní starostlivosti 

o významné genofondové lokality a pri realizácii manažmentových opatrení (SOSNA, 
SOS/BirdLife Slovensko, RPS, DAPHNE, Klub slovenských turistov, Klub priateľov 
PIENAP-u, Slovenská speleologická spoločnosť apod.). 

 
 
 
 
 

   Foto: D. Baláž 
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3. 11. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
Pri plnení úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich 
organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) boli spracované podklady pre MŽP SR do 
dvojročnej správy o výnimkách za roky 2009-2010, stanovisko k plneniu odporúčaní 
týkajúcich sa zmien klímy a k príprave Pan-európskej ekologickej siete a nominovaní boli 
zástupcovia ŠOP SR do expertných skupín. V rámci aktivít na ochranu šeliem sa zástupcovia  
S-CHKO Východné Karpaty, S-TANAP a S-NP Poloniny zúčastnili na práci expertnej 
skupiny na ochranu veľkých šeliem v prihraničných oblastiach (Zakopane, 11.6.2012), 
zamestnanci ŠOP SR sa zúčastnili na zasadnutí skupiny pre veľké šelmy na MŽP SR 
v Bratislave a na zasadnutí expertov pre veľké šelmy Bernského dohovoru (Saansen, 
Švajčiarsko, jún 2012). V rámci činnosti expertnej skupiny pre invázne nepôvodné druhy ŠOP 
SR poskytla údaje k vybraným nepôvodným druhom rastlín za Slovensko (EPPO), 
pripomienkovala materiály, vypĺňala dotazníky a vypracovala stanoviská k plneniu 
odporúčaní Stáleho výboru. 
 
Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský 
prales a NP Poloniny: 
ŠOP SR spolupracovala na príprave a zabezpečení misie experta v NP Poloniny na posúdenie 
znovu udelenia Európskeho diplomu na roky 2014-2018. Hodnotiaca misia experta (9.-
10.10.2012) bola zameraná na problémy s plnením aktuálnej rezolúcie a bola spojená 
s medziministerským stretnutím v Bratislave (11.10.2012) za účasti zástupcu Rady Európy. 
Spracované boli doplňujúce podklady do správy pre Radu Európy a vypracované podklady 
pre ročnú správu o plnení rezolúcie.  
NPR Dobročský prales - S-CHKO Poľana riešila spracovanie kalamity v zóne B a realizáciu 
obnovného a výchovného zásahu (účelový výber a prebierka - Lesy SR, š.p.); bežná 
starostlivosť o expozíciu v chate Pred Skalicou; zabezpečila sprevádzanie 9 odborných 
exkurzií do pralesa (Správa CHKO Poľana spolu s Lesmi SR, š.p., OZ Č Balog), do 
ochranného pásma 30 exkurzií (OZ Vydra); uskutočnila výber a terénnu obhliadku trasy 
navrhovaného NCH K Dobročskému pralesu; publikované boli vedecké štúdie a publikácie - 
uvedené v Ročnej správe; v rámci Švajčiarskeho projektu boli spracované podklady na 
vyhlásenie verejného obstarávania na vyhotovenie umeleckého diela „Torzo Veľkej jedle“; 
zabezpečené bolo stretnutie zainteresovaných orgánov a organizácií pri príprave predĺženia 
platnosti  Európskeho diplomu; ED Rady Európy pre NPR Dobročský prales bol znovu 
udelený bez požiadavky na  prípravu a zabezpečenie misie expertov Rady Európy (ED pre 
NPR Dobročský prales v zmysle Rezolúcie č. CM/ResDip(2012))11 prijatou Výborom 
ministrov RE 20. júna 2012 na 1 146. stretnutí zástupcov ministrov; Spracovaná bola Ročná 
správa k udelenie Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales. 
 
V rámci Dohovoru o biologickej diverzite sa v roku 2012 uskutočnilo: 
Zabezpečila sa účasť na európskom expertnom stretnutí pred 16. zasadnutím SBSTTA, 
pripomienkovanie materiálov a spracovanie podkladov pre MŽP SR, najmä aktualizovanej 
národnej stratégie ochrany biodiverzity. Boli spracované podklady k vyhodnoteniu Akčného 
plánu, pripomienky k materiálu Návrh nariadenia EK o prístupe ku genetickým zdrojom 
(Protokol z Nagoye). Spracované boli aj podklady pre hodnotenie plnenia Programu práce pre 
chránené územia v rámci projektu MAVA/WWF DCP Chránené územia pre živú planétu. 
ŠOP SR nominovala expertov do pracovných a expertných skupín a vypracovala sa 
aktualizácia národnej stratégie pre invázne nepôvodné druhy. 
V rámci Medzinárodného dňa biologickej diverzity (MDB) sa pripravila a zverejnila 
informácia na webovej stránke ŠOP SR, zabezpečil sa preklad loga MDB 2012 do slovenčiny 
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a distribúcia na správy CHÚ a zorganizovali sa podujatia: S-CHKO Poľana – ekoaktivity pre 
MŠ Prachatická Zvolen na VN Môťová; S-NP Malá Fatra – 18.5.2012 podujatie pre verejnosť 
pod názvom Jarná krása v spolupráci s Považským múzeom v Žiline (infostánok a EV 
aktivity), v Budatíne (100 návštevníkov), 24.5.2012 informačná kampaň (stánok a EV 
aktivity) na Hlinkovom nám. v Žiline (350 účastníkov), 21.-22.5.2012 prednášky v ZŠ Divina 
(50 žiakov), Spojená škola Rosinská cesta ZA (22 žiakov). Pripravené boli textové a grafické 
podklady k výstave o biodiverzite Malej Fatry, výstava sa nerealizovala z dôvodu 
nepridelenia plánovaných finančných prostriedkov potrebných na tlač. S-CHKO Cerová 
vrchovina a S-NP Muránska planina v rámci 4. ročníka Týždňa Geoparku Novohrad-Nógrád 
a iniciatívy Týždňa európskych geoparkov zorganizovali aktivity na podporu chránených 
území, poskytli informácie o biodiverzite, poskytli propagačné materiály, uskutočnili výstavy, 
súťaže, úlohy a ekohry pre deti, kultúrne podujatia (19.5.2012).  RCOP Prešov uskutočnila 
výstavu Motýle - lietajúce drahokamy (vernisáž výstavy 22.5.2012). S-CHKO Horná Orava 
realizovala prednášky Kolobeh vody v prírode, Odpad - separácia a druhotné suroviny 
(22.5.2012). S-NP Slovenský kras urobila prednášku o biodiverzite (22.5.2012), S-CHKO 
Východné Karpaty besedu na tému Čo skrýva les, pole a lúka (11.5.2012). S-CHKO Biele 
Karpaty organizovala botanické exkurzie (1.-3.6.2012). S-NP Poloniny organizovala 
podujatia pre školy pod názvom Prírodu si ochráňme, krajinu svoju spoznajme! v spolupráci 
so ZŠ Zemplínske Hámre a CZŠ Švermova v Snine. 
V rámci komunikácie s EEA R-ŠOP SR pripomienkovalo materiály za oblasť Ochrana 
prírody a biodiverzita pre Európsku environmentálnu agentúru. 
 
Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich 
živočíchov (Bonn, 1979) v roku 2012: 
ŠOP SR zabezpečovala činnosť člena Vedeckej rady CMS (RNDr. P. Puchala), spracovala 
podklady pre MŽP SR a nominovala špecialistov do Memoranda o porozumení pri ochrane 
migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii a do pracovnej skupiny pre sokola rároha, 
zúčastnila sa na stretnutí pracovnej skupiny pre sokola rároha a na stretnutí signatárov 
Memoranda (29.3.2012, 9.-11.12.2012, Abu Dhabí, SAE); spracovala dotazník pre 
sekretariát; zabezpečila konzultácie k problematike monitoringu elektrických vedení; 
spracovala výzvu na predkladanie projektov pre fond malých grantov CMS, konzultovala 
a pripomienkovala návrhy projektov a spracovala odporúčanie projektov pre MŽP SR.  
Spracovaná bola informácia k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva na web stránku ŠOP SR; 
niektoré pracoviská uskutočnili podujatia (napr. RCOP Prešov - realizácia envir. programu 
„Vtáky našich záhrad“ pre MŠ, spracovanie článku k Svet. dňu sťahovavého vtáctva; S-
CHKO Strážovské vrchy – prednášky na ZŠ). 
 
Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane stredoeurópskej 
populácie dropa fúzatého: 
ŠOP SR zabezpečila komunikáciu so sekretariátom, potvrdenie a spresnenie kontaktných osôb 
za SR; S-CHKO Dunajské luhy a RCOP Bratislava spolupracovala so SOS/BirdLife 
Slovensko na dopracovaní PS o CHVÚ Lehnice; spolupráca s AGRIPENT spol. s r.o. pri 
zabezpečení manažmentových opatrení; vypracovaná bola zmluva na prenájom 
manažmentovej techniky; uskutočnilo sa pracovné stretnutie s PD Dunaj k rekonštrukcii 
vetrolamov. Realizovalo sa pravidelné sčítanie každý prvý utorok v mesiaci v spolupráci 
s rakúskou a maďarskou stranou. 
 
Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) 
– v roku 2012 sa vykonalo: 
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Národná správa o plnení AEWA bola dopracovaná a predložená MŽP SR a sekretariátu 
dohody v termíne (január 2012); ŠOP SR spracovala podklady pre MŽP SR a pre koordináciu 
s EÚ pri príprave 5. Stretnutia strán dohody (MOP5), zabezpečila účasť na MOP5 (La 
Rochelle, Francúzsko, 13.-19.5.2012), v spolupráci s MŽP SR bola spracovaná informácia 
o priebehu a výsledkoch MOP5 na rokovanie vlády SR; spracované boli podklady pre 
zasadnutie výboru ORNIS. 
Mapovanie a monitoring vodných vtákov – zimné sčítanie sa uskutočnilo vo viacerých 
organizačných útvaroch ŠOP SR (S-CHKO Cerová vrchovina - Rimava v úseku Višňové - 
sútok so Slanou, 13.1.2012, mapovanie úseku Širkovce - Rimavská Sobota cca 13 km, 
mapovanie úseku Širkovce -Višňové (Chrámec); hniezdne sčítanie vod. vtáctva VN Hostice, 
VN Martinová, VN Bottovo, VN Tachty, VN Gem. Jablonec; S-CHKO Poľana – VN 
Môťová, Hron (6 lokalít) a Slatina (4 lokality); S-CHKO Dunajské luhy - Rieka Nitra, 
štrkoviská Šurany, Komjatice, PR Žitavský luh, odkalisko Amerika - sčítavanie kormoránov 
v zime na nocoviskách (2 nocoviská); hniezdne sčítanie - PR Žitavský luh, VN Tvrdošovce, 
monitoring kritériových druhov CHVÚ; S-CHKO Kysuce – 16 lokalít; S-CHKO Malé 
Karpaty – 3 lokality; monitoring na 2 lokalitách; S-CHKO Ponitrie - Povodie r. Handlovky, 
Prievidza – Koš; monitoring – PR Kulháň; S-CHKO Strážovské vrchy – 16 lokalít; S-CHKO 
Vihorlat - Zemplínska Šírava, Laborec, Okna, Uh; S-NAPANT – zimné sčítanie - 10 lokalít, 
hniezdne sčítanie – Hron, Vajskovský potok, Revúca, VN Závadka, VN Hnusnô; S-NP Malá 
Fatra – 8 lokalít; S-NP Muránska planina - úsek na rieke Muráň: sútok s r. Slaná – Muránska 
Dlhá Lúka (6 úsekov), monitoring rieka Turiec; S-PIENAP – Dunajec 2 úseky, rieka Poprad 
úsek Plavnica - St. Ľubovňa; S-NP Poloniny – VN Starina; S-NP Slovenský kras – zimné 
sčítanie Rieka Slaná, 2 úseky; hniezdne sčítanie Hrhovské rybníky, Perínske rybníky; 
monitoring – Perínske rybníky; S-NP Slovenský raj – zimné sčítanie Hornád (4 úseky), Lev. 
rybníky, Hodkovce, park; S-NP Veľká Fatra – zimné sčítanie – 26 úsekov - Turiec + prítoky, 
Váh, Ľubochnianka, Nolčovo, Podhradie, Kantor, Necpalský potok, Beliansky potok; 
monitoring – Váh, CHA Revúca; S-TANAP – zimné sčítanie 4 lokality, monitoring – Lipt. 
Mara; RCOP Bratislava – Dunajské ostrovy). Zistených bolo niekoľko prípadov negatívnych 
javov (botulizmus – VN Sĺňava, ropné znečistenie na Dunaji, chemické znečistenie na rieke 
Turiec na úseku obec Otročok – obec Behynce, úhyn mláďat rybára riečneho na Lipt. Mare), 
kde boli prijaté príslušné opatrenia. 
 
V rámci realizácie Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) sa 
v roku 2012 vykonalo nasledovné: 
Spracovanie pripomienok pre sekretariát a MŽP SR k dotazníkom o veterných elektrárňach 
a populáciách netopierov, k prototypom indikátoru trendu európskych netopierov; posúdený 
bol nový plagát k Medzinárodnej noci netopierov, plagáty boli objednané na sekretariáte 
a bola zabezpečená ich distribúcia na pracoviská; spracované boli informácie na web 
k medzinárodnej noci netopierov. ŠOP tiež spracovala podklady pre návrh projektu na 
implementáciu dohody. Účasť člena Poradného výboru na zasadnutí v Dubline bola 
zabezpečená v súčinnosti s MŽP SR. Účasť a spolupráca na konferencii Ochrana vtákov 
a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov v rámci projektu LIFE (Zvolen, 25.-
26.10.2012). 
Pracoviská zabezpečovali riešenie problematiky netopierov v ľudských sídlach a monitoring 
zimných úkrytov netopierov (S-CHKO Poľana - Ľubietová – Podlipa (banské diela); S-
CHKO Štiavnické vrchy – 7 lokalít v okolí B. Štiavnice; S-CHKO Vihorlat – Čeremošná; S-
CHKO Východné Karpaty - Veľká Artajama, Brekovská jaskyňa; S-NAPANT – ochranné 
pásmo v okr. B. Bystrica a Brezno; S-NP Malá Fatra - Stratenská priepasť, Kraľoviansky 
tunel, Kraľovianska jaskyňa; S-NP Muránska planina – Dižďovnica, Macova (Priehalina), 
Havrania, Oči, Dielik, Ľadová jama, Zlatnica, Kášter, Jelenia priepasť, Čertova (M. Planina), 
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Martincova, Márniková, Brestova, Tunel pod Dielikom, Hronská, Weseleniho j., 
Ladzianského j., Jaskyňa Dr. Haninca; monitoring bytových domov v mestách Revúca, 
Tisovec, Lubeník, Tornaľa; S-NP Poloniny – teleso hrádze VN Starina; S-NP Slovenský kras 
- na území NP Slovenský kras a jeho blízkom okolí 72 podzemných priestorov: Jasovská 
planina 12, Zádielska planina 9, Horný vrch 13, Dolný vrch 3, Silická planina 14, Plešivská 
planina 21; kontroly letných úkrytov - Drienovská jaskyňa, Hosťovce – kostol, Drnava – 
kúria, Rochovce – kostol, Krásnohorské Podhradie – kostol, Silická Jablonica – kostol, 
Hosťovce –  kostol; S-NP Slovenský raj – Medvedia jaskyňa a iné; S-PIENAP – Jaskyňa 
Aksamitka, kontroly letných úkrytov – Červený Kláštor), S-NP Veľká Fatra – monitoring 
Necpaly – ev. kostol, Martin Skanzen – MSD; 
SSJ v roku 2012 vykonala monitoring netopierov v 15 jaskyniach (z toho 6 NPP jaskýň) na 
území 4 geomorfologických celkov: Malá Stanišovská jaskyňa, Stanišovská jaskyňa, 
Medvedia jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, jaskyňa Okno, Pustá jaskyňa, jaskyňa 
Beníková, Suchá jaskyňa, Barania jaskyňa (Nízke Tatry), Aksamitka (Pieniny), Belianska 
jaskyňa, Alabastrová jaskyňa, Ľadová pivnica (Belianske Tatry), Šarkania diera, Chyža 
(Volovské vrchy). Okrem sledovania sezónnej dynamiky, druhovej skladby a priestorovej 
distribúcie chiropterofauny sa vizuálne kontroloval zdravotný stav netopierov v súvislosti s 
výskytom závažného infekčného ochorenia, tzv. syndrómu bieleho nosa. Z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov sa v roku 2012 neuzavrela externá zmluvná spolupráca s 
chiropterologickými organizáciami, ktoré mali skúmať ďalšie vybrané jaskyne na území 
západného a juhovýchodného Slovenska, zrušený bol aj plánovaný novembrový monitoring 
pre zimnú sezónu 2012/2013. Ďalšie činnosti sú vyhodnotené v iných sekciách. 
 
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES a z nariadenia Komisie ES č. 
865/2006 bolo zabezpečené nasledovné: 
Stanoviská k dovozu a vývozu CITES exemplárov (čl. 4 ods. 1a), 2a), čl. 5 ods. 2a a 4 
nariadenia Rady (ES) č. 338/97): Vedecký orgán SR vypracoval 51 stanovísk; 
Stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e), f), g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, 
čl. 59 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006): Vedecký orgán SR vydal 10 stanovísk; 
Posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d) 
nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 338/97: Vedecký 
orgán SR vydal podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 119 stanovísk; 
Určovanie spoločenskej hodnoty podľa zákona § 27 zákona č. 15/2005: Vedecký orgán SR 
vydal podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. 12 stanovísk; 
Odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 a nariadení a identifikácia exemplárov 
CITES (§ 21 ods. 2 c) zákona č. 15/2005): Vedecký orgán zabezpečoval pohotovostnú službu 
mimo pracoviska pre prípady potreby colných úradov a inšpekcie; a) v súčinnosti s Colným 
úradom – 27; b) v súčinnosti s ObÚ ŽP –  2; c) v súčinnosti so SIŽP – 3. Vedecký orgán SR 
teda realizoval celkovo 32 výjazdov do terénu; 
Napĺňanie databázy CITES (§ 21 ods. 2i) zákona č. 15/2005): z časových a kapacitných 
dôvodov nebola databáza systematicky napĺňaná; 
Prideľovanie evidenčných čísiel a vedenie evidencie:  
a) osôb podľa § 65 písm. k, bod 17) a 18) zákona č. 543/2002 Z. z.: 20; 
b) osôb podľa § 21 písm. i) a j) zákona 15/2005 Z. z.: 346; 
Vedecký orgán SR pridelil celkovo 366 evidenčných čísiel k zaevidovaným osobám. 
Medzinárodná spolupráca: Vedecký orgán SR sa zúčastnil 4 zasadnutí SRG (59., 60., 61., 
62.), Výboru pre živočíchy – 15. – 20.3.2012, Ženeva, Švajčiarsko; Spoločného zasadnutia 
Výboru pre živočíchy a rastliny a Výboru pre rastliny – 22.-30.3.2012, Dublin, Írsko, ako aj 
zasadnutia 18.12.2012 WPIEI (Pracovná skupina Rady Európy pre medzinárodné otázky v 



 46

ochrane životného prostredia) sa z finančných dôvodov nezúčastnil; ďalej sa Vedecký orgán 
SR zúčastnil seminára „CITESové evergreeny (15.-16.05.2013, Jiřice, ČR), seminára 
k implementácii nariadení CITES v regióne Strednej s Východnej Európy „Implementation of 
CITES and EU Wildlife Trade Regulations in CEE region“ (20.-24.08.2012, Nairobi, Keňa), 
seminára „Prípravy na CoP16 – diskusia k vybraným návrhom (02.-04.12.2012, Varšava, 
Poľsko); 
Organizácia školenia pre orgány štátnej správy podľa zákona č. 15/2005: Vedecký orgán SR 
sa zúčastnil 2 školení pre Colné úrady (06.03.2012 a 27.03.2012); 
Iné (vybavenie žiadostí o informácie, odstúpenie žiadostí a pod.): Vedecký orgán CITES 
vybavil 47 žiadostí; S-CHKO Poľana - naloženie s kadávermi druhov CITES v spolupráci 
s OÚŽP Zvolen a B. Bystrica a ZOO Bojnice (orol skalný - 1, myšiak lesný - 5, sova 
dlhochvostá - 2, sova lesná -1), podklady pre Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene 
(CITES – druhy živočíchov). 
 
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný 
význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsar, Irán, 1971) sa v roku 2012 
uskutočnilo: 
Ramsarský dohovor: Spracované boli materiály pre MŽP SR na koordináciu v rámci EÚ 
(WPIEI) k dokumentom na 11. zasadnutie zmluvných strán dohovoru (COP11), prebehli 
konzultácie k prípravným expertným rokovaniam EÚ, pripomienky k dokumentom; ŠOP SR 
zastupovala SR na COP11 (6.-13.7.2012, Bukurešť, Rumunsko); v spolupráci s MŽP SR boli 
spracované informácie o priebehu a výsledkoch COP11 na rokovanie vlády SR. 
Uskutočnili sa aktivity k Svetovému dňu mokradí (informácia na web stránke ŠOP SR, 
podklady pre rozhlas a pre MŽP SR, napr. S-CHKO Poľana - beseda, ekohry a tvorivé dielne 
na tému „význam vody a mokradí“ - ZŠ Hrnčiarska Zvolen, 5.3.2012; rozpis ďalších aktivít 
vyššie). Spracované boli podklady pre MŽP SR a Ramsarský sekretariát k programu 
komunikácie, výchovy, participácie a osvety (príklady vzorových CEPA aktivít boli 
vystavené počas COP11 v Bukurešti). Riešená bola problematika chovu husí v RL Latorica; 
problematiky MVE Studený potok a MVE Veličná a stavu RL Rieka Orava a jej prítoky, 
uskutočnilo sa výjazdové zasadnutie Slovenského ramsarkého výboru v RL Rieka Orava a jej 
prítoky (24.-25.4.2012); Realizovala sa cezhraničná spolupráca v ramsarskej lokalite Niva na 
sútoku Morava-Dyje-Dunaj v rámci projektu RAMSARSKAT, trilaterálna konzultácia a 
hodnotenie možností Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EGTC), ŠOP SR sa 
zúčastnila na seminári Možnosti cezhraničnej spolupráce v oblasti manažmentu prírodných 
území Moravsko-dyjských nív (Hohenau, Rakúsko, 27.4.2012); V spolupráci s poľskou 
stranou (Riaditeľstvo pre ochranu životného prostredia, Krakov, urbariáty) bolo riešené 
odvodňovanie rašelinísk v hraničnom území Rašeliniská Oravsko-Nowotargskej kotliny. 
V rámci  projektu OP ŽP „Zlepšenie starostlivosti o ramsarskú lokalitu – Jaskyne 
Demänovskej doliny“, „Monitoring a manažment vybraných jaskýň“ a hlavných činností SSJ 
prebieha hydrologický, hydrogeochemický a chiropterologický monitoring v Demänovských 
jaskyniach, hydrogeochemický a mikroklimatický monitoring v RL Domica, zabezpečuje sa 
vybavenie pre monitoring.  
Karpatská iniciatíva pre mokrade (CWI): Spracovaná bola výročná správa a vyúčtovanie za 
rok 2011, návrhu plánu činnosti a žiadosť o finančnú podporu práce CWI na rok 2012 
(pridelené finančné prostriedky z rozpočtu Ramsarského dohovoru). Uskutočňovali sa aktivity 
podľa ročného plánu činnosti. Vypracované boli podklady pre verejné obstarávanie školenia 
Svet Karpát pre environmentálnych pracovníkov z karpatských krajín a pre Príručku Svet 
Karpát. Zabezpečená bola účasť na konferencii Forum Carpaticum (Stará Lesná, máj/jún 
2012) v rámci koordinácie aktivít iniciatívy s výskumnými aktivitami; spolupráca s projektom 
CARPIVIA pri získavaní podkladov. Uskutočnilo sa stretnutie CWI pred COP11 
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Ramsarského dohovoru v Bukurešti (6.7.2012). Zabezpečená bola účasť na stretnutiach, kde 
sa prezentujú a pripravujú nové projekty v rámci aktivity prípravy nových projektov a 
príprava CWI workshopu v rámci 2. konferencie CNPA v Tatranskej Javorine (apríl 2013). 
Zabezpečená bola aj účasť na konferenciách v Českej republike ohľadne  zdieľania skúseností 
a informácií o manažmente mokradí (Říční krajina, Praha, 19.-20.10.2012). Čiastočne 
sfunkčnené bolo Karpatské Centrum pre mokrade s podporou činností CWI projektom 
BioREGIO a ŠF Mokrade. 
 
V roku 2012 sa plnili tieto úlohy vyplývajúce z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva: 
Prebehla príprava cezhraničného projektu v rámci výzvy programu ENPI zameraného na 
manažment lokality svetového dedičstva Karpatské bukové pralesy (projekt neprešiel úspešne 
schvaľovacím procesom). ŠOP SR spracovala podnet na MŽP SR na riešenie problematiky 
lokality svetového dedičstva Karpatské bukové pralesy a spracovala podklady pre KÚŽP 
Prešov (pozmeňujúci návrh vymedzenia jadrovej zóny slovenskej časti lokality) a zaslala ho 
na MŽP SR. Zabezpečená bola účasť na rokovaní Spoločného manažmentového výboru 
slovenskej časti lokality svetového dedičstva (22.3.2012, MŽP SR Bratislava), pracovné 
rokovania k problematike SD Karpatské bukové pralesy - R-ŠOP SR (19.3.2012). ŠOP SR 
vypracovala podporný list pre Karpatskú biosférickú rezerváciu adresovaný stálemu 
zástupcovi Ukrajiny pri UNESCO v Paríži (žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie 
medzinárodnej vedeckej konferencie Pralesy a staré bukové lesy Európy: Problémy ochrany 
a udržateľného využívania). Zástupca ŠOP SR sa zúčastnil na workshope na prípravu 
spoločného slovensko-nemeckého projektu LIFE+ (16.-17.4.2012, Eberswalde, Nemecko). 
Pracovníci ŠOP SR sa v rámci trilaterálnej slovensko-nemecko-ukrajinskej spolupráce 
zúčastnili na workshope pracovnej skupiny pre komunikáciu, informovanosť 
a environmentálnu výchovu (4.-6.11.2012, Banská Bystrica). Prebehlo pripomienkovanie 
materiálu ohľadne 1. zasadnutia Spoločného manažmentového výboru pre lokalitu svetového 
dedičstva Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka a účasť na prvom zasadnutí 
Spoločného manažmentového výboru (13.-15.11.2012, Bratislava). Takisto bola zabezpečená 
účasť na medzirezortnom rokovaní o záveroch Spoločného manažmentového výboru 
a stanovení ďalšieho postupu úpravy hraníc jadrovej zóny slovenskej časti lokality SD 
(19.12.2012, MŽP SR, Bratislava), úloha sa plní s problémami pre nedostatočný pokrok pri 
ochrane jadrovej zóny lokality SPD. S-CHKO Vihorlat prejednala návrhy PR Nežabec, PR 
Vihorlatský prales s vlastníkmi a užívateľmi (4 stretnutia), spracovala upravený návrh hraníc 
jadrovej zóny lokality SPD. S-NP Poloniny pripravila podklady a zúčastnila sa na 
rokovaniach k navrhovaným projektom ochrany PR Borsukov vrch, Černiny, Pramenisko 
Cirochy, Nežabec a Vihorlatské pralesy. V NP Poloniny sa uskutočnila pracovná 
návšteva kolegov z nemeckých lokalít SD. Pripravené boli podklady pre štátnu správu 
vyplývajúce z konaní v Bratislave a Stakčíne ohľadne navrhovaných PR Pramenisko Cirochy, 
Černiny, Borsukov vrch.  
S-NP Veľká Fatra sa zúčastnila na rokovaniach týkajúcich sa ochrany PRĽA a SD Vlkolínec 
a spolupracovala pri propagácii.  
Správa slovenských jaskýň sa zúčastnila na konferencii v NP Aggtelek (15.6.2012) a 
prezentovala spoločnú starostlivosť o svetové prírodné dedičstvo Jaskyne Slovenského a 
Aggtelekského krasu. 
Zástupcovia ŠOP SR sa zúčastnili na 2. pracovnom rokovaní Riadiacej skupiny Limes 
Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji (R-ŠOP SR, S-CHKO Dunajské 
luhy, RCOP Bratislava, 10.5.2012, Pamiatkový úrad, Bratislava) a oficiálne nominovala 
zástupcov ŠOP SR do Riadiacej skupiny.  
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ŠOP SR sa zúčastnila na rokovaní o stave prípravy novej slovensko-poľskej lokality 
svetového dedičstva Doliny mezozoika Západných Karpát (3.9.2012, MŽP SR, Bratislava), 
následne pripomienkovala návrh nominačného projektu na základe požiadavky SAŽP 
v Žiline.  
Zabezpečila sa účasť a prednáška na workshope: Potenciál využitia značky UNESCO pre 
záchranu zapísaných subjektov a rozvoj cestovného ruchu, účasť na stretnutí pracovnej 
skupiny lokalít UNESCO organizovaného MsÚ v Ružomberku (31.5.-1.6.2012), vedenie ŠOP 
SR sa zúčastnilo na slávnostnom podpísaní zakladateľskej zmluvy za účelom sfunkčnenia 
Združenia Slovenské dedičstvo UNESCO (29.11.2012, Ružomberok); boli spracované 
podklady do dotazníka UNESCO Training and Capacity Building a boli zaslané na MŽP SR. 
 
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru sa v roku 2012 uskutočnilo: 
Zamestnanci ŠOP SR sa zúčastnili na školení ku Clearing House mechanizmu karpatských 
chránených území (16.-17.2.2012, Viedeň, Rakúsko) a na vyhodnotení projektu MAVA 
Chránené územia pre živú planétu (17.2.2012, Viedeň); spracované boli pripomienky 
k Hodnoteniu a usmerneniu pre rozvoj participatívneho manažmentu chránených území 
v Karpatoch; Zorganizované bolo stretnutie pracovnej skupiny Karpatského dohovoru pre 
biodiverzitu a Riadiaceho výboru Karpatskej sústavy chránených území CNPA (v rámci 
projektu BIOREGIO, 26.-27. marec 2012, Banská Bystrica), člen Riadiaceho výboru CNPA 
sa zúčastnil na zasadnutí vo Viedni (5.11.2012) a pripomienkoval materiály. Konzultované 
boli možnosti usporiadania 2. Konferencie CNPA na Slovensku, rokovania s MŽP SR, 
uskutočnila sa spolupráca na projekte pre Visegrádsky fond a príprava konferencie. ŠOP SR 
sa zúčastnila na zasadnutí Implementačnej komisie Karpatského dohovoru (6.-7.12.2012, 
Viedeň, Rakúsko). Uskutočnili sa podujatia ku Dňu karpatských parkov (napr. S-CHKO 
Poľana - beseda „Súčasné problémy v ochrane prírody a krajiny“, Arborétum Borová hora 
15.5.2012), spracovaná bola tlačová správa pre MŽP SR.  
Aktualizované boli údaje v on-line hodnotiacom formulári monitorovacieho nástroja 
CPAMETT. Prebehla spolupráca s Rumunskom a karpatskými krajinami na projekte GEF 
Zlepšenie finančného manažmentu karpatských chránených území, so Science for Carpathians 
(konzultácie počas konferencie Forum Carpaticum, máj/jún 2012, Stará Lesná). Spracované 
boli podklady k Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve. RCOP Prešov 
zabezpečilo účasť na konferencii v rámci projektu ACCESS2Mountain a na pracovnom 
rokovaní k návrhu Protokolu o trvalo udržateľnej doprave v horách (Košice, 16.–19.10.2012); 
zabezpečená bola účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre adaptáciu na klimatickú zmenu 
(24.10.2012, Eger, Maďarsko). Prebehla spolupráca s ALPARC pri príprave spoločných 
projektov s účasťou na koordinačnom rokovaní (10.-11.12.2012, Chambéry, Francúzsko). 
 
V rámci programu UNESCO Človek a biosféra (MaB) sa vykonalo nasledovné: 
Organizačné útvary z biosférických rezervácií sa zúčastnili na jarnom zasadnutí SV MAB 
27.4.2012 vo Zvolene. Dňa 18.5.2012 sa zrealizovalo stretnutie zástupcov Slovenského 
výboru MAB a predstaviteľov ŠOP SR za účelom zefektívnenia spolupráce (iniciátorom 
stretnutia bola S-CHKO Poľana). V rámci spolupráce s Výborom MaB ČR sa zamestnanci 
ŠOP SR zúčastnili na zasadnutí a konferencii v Špindlerovom Mlýne (KRNAP, 19.-
20.9.2012). 
Správa CHKO Poľana: na základe požiadavky predsedu SV MAB boli spracované námety 
na rokovanie s ministrom ŽP. 
Správa NP Poloniny: 

  zorganizovanie jesenného zasadnutia komitétu MaB v Stakčíne  
  Deň otvorených dverí v MBR Východné Karpaty (80 účastníkov) 
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  zorganizovanie IX. národnej konferencie MaB v Stakčíne za medzinárodnej účasti 
spojenej s pripomenutím 15. výročia NP Poloniny (49 účastníkov z piatich krajín EÚ, 
11.-12.10.2012) 

  organizovanie podujatí envirovýchovy. 
Správa NP Slovenský kras: 

  25.5. pri príležitosti Európskeho dňa parkov sa uskutočnilo vyhodnotenie fotografickej 
súťaže mladých pod názvom Slovenský kras – Človek a biosféra, 13.4. Medzinárodný 
environmentálny deň „Za čisté údolie Derenk – Eveteš - Hrušovské rybníky, 
spolupráca s Mikroregiónom Domica. 

Správa TANAP: 
  príprava periodického hodnotenia BR Tatry 

 
V rámci spolupráce s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny sa 
v roku 2012 realizovalo: 
European Green Belt Initiative – účasť na 6. Pan-Európskej konferencii Green Belt 27.6. – 
30.6.2012, Mavrovo, Macedónsko; 
WWF - spolupráca na projektoch AKK BASIC, AKK CENTROPE, RAMSAR SK AT, 
MAVA Chránené územia pre živú planétu, BioREGIO; 
ICPDR - spolupráca na projektoch DANUBEPARKS; 
EUROPARC Federation – spolupráca so sekciou EUROPARC ČR - konzultácie k návrhu 
na vytvorenie stredoeurópskej sekcie s AOPK ČR, účasť na seminári Kategorizácia 
chránených území IUCN (KRNAP, 19.-20.9.2012); V roku 2012 bol úspešne zavŕšený proces 
Európskej Charty pre trvaloudržateľný turizmus v chránených územiach v národnom parku 
Muránska planina. V spolupráci so záujmovými skupinami bola vypracovaná stratégia 
rozvoja a akčný plán cestovného ruchu v NP Muránska planina. Slávnostné odovzdanie 
ocenenia bolo udelené na konferencii EUROPARC Federation v októbri 2012. 
Európsky deň parkov 2012: príprava materiálov a loga a distribúcia na správy CHÚ, 
zverejnenie informácie na webovej stránke ŠOP SR, organizovanie podujatí pri príležitosti 
EDP 2012: S-NP Malá Fatra - Oslávme prírodu – infostánok v spolupráci s OZ Malá Fatra, 
SOŠ poľnohospodárstva a služieb vidieku Žilina, Považské múzeum v Žiline, propagácia 
CHÚ spojená s envirovýchovnými aktivitami pre verejnosť a čistenie rieky Varínky v katastri 
obce Varín v spolupráci s OZ Turistický štvorček (24.5.2012 a 26.5.2012); S-PIENAP - 
Spoznávame PIENAP – exkurzia so sprievodnými aktivitami, výstava Špirhač, gacek, trúlelek 
– tajomný život netopierov (24.5.2012 a 28.5 - 29.6.2012); S-CHKO Cerová vrchovina a S-
NP Muránska planina - v rámci 4. ročníka týždňa Geoparku Novohrad-Nógrád a iniciatívy 
Týždňa európskych geoparkov  – predstavenie chránené územia v  širšom regióne Novohradu, 
poskytnutie informácie o biodiverzite, propagačné materiály, výstavy, ekohry a kultúrne 
podujatia (19.5.2012); RCOP Prešov – dopoludnie plné hier - envirovýchovné aktivity pre 
deti (24.5.2012); S-NP Veľká Fatra - Pešo alebo na bicykloch po Gaderskej doline 
(26.5.2012); S-CHKO Ponitrie - Prechod NCH Zoborské vrchy s odborným výkladom o 
prírodných hodnotách územia pod názvom Jarný prechod Zoborských vrchov (26.5.2012); S-
CHKO Horná Orava - prednášky – Kolobeh vody v prírode, Odpad – separácia a druhotné 
suroviny (24.5.2012); NP Slovenský kras - beseda o NP Slovenský kras (24. a 25.5.2012); 
vyhodnotenie fotografickej súťaže mladých pod názvom Slovenský kras – Človek a biosféra; 
S-CHKO Východné Karpaty - exkurzia po lesníckom náučnom chodníku Kamjana spojená 
s EV aktivitami; 
Wetlands International - vyplnenie dotazníkov k stratégiám WI; účasť na elektronickej 
konferencii (General Members Meeting 17.12.2012); stretnutia a rokovania počas konferencií 
medzinárodných dohovorov; distribúcia materiálov na pracoviská; spracovanie aktualizácie 
o plnení úlohy koordinácie pre MŽP SR;  
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Pan Parks – S-NP Slovenský raj spolupracovala na Miliónovom projekte; 
IUCN - podpora nominácie kandidáta Michaela Hošeka (AOPK ČR) na pozíciu regionálneho 
zástupcu IUCN, konzultácie o podpore zástupcu Japonska s Japonskou ambasádou; 
spracovanie príspevku o využití kategórií IUCN na Slovensku; spracovanie argumentácie pre 
MŽP SR na pokračovanie členstva ŠOP SR v IUCN a snaha o zabezpečenie prostriedkov na 
úhradu členského príspevku; členské príspevky za roky 2011 a 2012 neboli uhradené; 
OECD - Spracovanie stanoviska pre SAŽP, distribúcia materiálu OECD na organizačné 
útvary ŠOP SR; pripomienkovanie Indikátorov zeleného rastu;  
ISCA – SSJ priebežne vykonáva činnosti súvisiace s členstvom v Rade riaditeľov ISCA, 
aktualizáciu web stránky organizácie a spolupracuje s ostatnými členmi; pripravený bol 
dotazník pre Komisiu pre interpretáciu a pod. 
UIS - v rámci spolupráce na organizovaní kongresu UIS v Českej republike sa podpísala 
zmluva o spolupráci pri príprave a realizácii odbornej pokongresovej exkurzie v roku 2013;  
Mountain Partnership – sústreďovanie informácií. 
Eurosite – sústreďovanie informácií. 
 
V rámci bilaterálnej spolupráce s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných 
a ostatných krajinách sa v roku 2012 zrealizovalo: 
Česká republika: 
Uskutočnilo sa výročné stretnutie s AOPK ČR vo Veselí nad Moravou (24.1.2012) za účasti 
zástupcov Riaditeľstva ŠOP SR a príslušných správ CHKO a NP podieľajúcich sa na 
realizácii úloh vykonávacieho protokolu. 
Správa CHKO Biele Karpaty – pokračovala v tradičnej cezhraničnej spolupráci (redakčná 
rada časopisu Biele/Bílé Karpaty, spoločný cezhraničný projekt LIFE+ „Motýle ČR/SK“). 
Správa CHKO Záhorie – uskutočnila sa koordinácia pri cenzuse bobra vodného v hraničnom 
úseku rieky Moravy, výmena informácií o výskyte vtáctva. 
Správa NP Veľká Fatra - prebiehala spolupráca s Českou vedeckou spoločnosťou pre 
mykológiu.  
Správa CHKO Kysuce - prebiehala operatívna spolupráca so Správou CHKO Beskydy 
(vyjadrenia v prihraničných oblastiach, červené zoznamy druhov a biotopov), zabezpečenie 
dodania 4 mláďat orla skalného do ČR v rámci projektu Návrat orla skalního do ČR, 
spolupráca s MŽP ČR – výmenné návštevy a konzultácie.  
Správa TANAP -  vernisáž spoločnej výstavy v Českej republike „Kamzík horský“ (Muzeum 
Šumperk, apríl 2012), medzinárodná konferencia v Českej republike, Bruntál „100 rokov 
kamzíka“ (september 2012). 
Správa slovenských jaskýň -  odborní pracovníci sa zúčastnili na otvorení výstavy „Jaskyne 
svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu“ v Pacove v ČR (marec 2012). 
Prebieha spolupráca a koordinácia činností so Správou jaskýň Českej republiky. 
Maďarsko:  
Riaditeľstvo ŠOP SR a Správa CHKO Cerová vrchovina dlhoročne spolupracujú s NP Bükk 
(BNP), v rámci tejto spolupráce sa vypracovalo vyhodnotenie Vykonávacieho protokolu za 
rok 2011 a vypracovanie návrhu Vykonávacieho protokolu na rok 2012, v dňoch 25.-
26.1.2012 sa pracovníci ŠOP SR zúčastnili seminára organizovaného pri príležitosti 35. 
výročia BNP v Egri a Felsötárkány, bol podpísaný vykonávací protokol na rok 2012,  
vypracovaný a odovzdaný pozdravný list riaditeľa ŠOP SR riaditeľstvu NP Bükk, prebiehala 
spoločná príprava cezhraničných projektov. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie 29.6.2012 
na S-NP Bükk v Egri, medzinárodná súťaž dňa 25.5.2012, vo Fiľakove, exkurzia dňa 
5.6.2012 s BNPI, pracovné rokovania na hraničnej rieke – vodohospodárske úpravy Ipeľ- 
Rároš – Rárospuszta, pracovné stretnutie na SVP, 11.5.2012, obhliadka lokality 19.6.2012); 
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Výmena informácií, mapovanie Bombina bombina (12.5.2012), Ablepharus kitaibelii 
(12.5.2012), Lutra lutra (7.2.2012), Castor fiber (7.2.2012), 15.8. výskum Oedaleus decorus. 
Správa CHKO Dunajské luhy zabezpečila  prejednanie vykonávacích protokolov a realizáciu 
aktivít s NP Duna-Ipolyi, Fertő–Hanság, poskytovanie informácií týkajúcich sa ochrany 
prírody. 
Správa NP Slovenský kras – spolupráca prebiehala na základe vykonávacích protokolov 
s Aggtelekským NP.  
Správa slovenských jaskýň – pracovníci SSJ sa zúčastnili na konferencii v NP Aggtelek 
(15.6.2012) - prezentácia spoločnej starostlivosti o svetové prírodné dedičstvo Jaskyne 
Slovenského a Aggtelekského krasu. 
Poľsko: 
Riaditeľstvo ŠOP SR a Správa CHKO Východné Karpaty sa podieľali na príprave dohody 
o spolupráci medzi ŠOP SR a Zespółom Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukle a úloh 
pre vykonávací protokol na rok 2012 k dohode; podpísanie Rámcovej dohody o spolupráci sa 
uskutočnilo dňa 14.11.2012. 
Správa PIENAP - v rámci spolupráce so susedným cezhraničným parkom PPN bol podpísaný 
realizačný plán plnenia úloh PIENAP-u a PPN na úrovni riaditeľov Správ, boli zabezpečené 
exkurzie kolegov, uskutočnené dve skypové konferencie, spracované mapové a textové 
podklady k publikácii v rámci projektu Príroda nepozná hranice; v rámci spolupráce so 
Zespolom Parkow Krajobrazowych Wojewodstwa Malopolskiego bolo uskutočnené stretnutie 
zástupcov organizácií CHKO Moravský kras, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego, Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego a S-
PIENAP k príprave 19. ročníka Medzinárodnej školy ochrany prírody krasových území; účasť 
na Rade parku v PPN; spoločné stretnutie pracovníkov oboch národných parkov 
PIENAP/PPN v Krinici (22. ročník), spolupráca pri mapovaní hniezd dravcov, pri 
inventarizácii jasoňa červenookého, účasť na prerokovaní pre spracovanie programu 
starostlivosti o CHÚ v Szczawnici. 
Správa NP Poloniny sa podieľala na príprave projektu MBR Východné Karpaty – spoločné 
dedičstvo s Bieszczadskim NP v rámci programu Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 
Prebiehala aj spolupráca Správy TANAPu a TPN pri ochrane kamzíka, svišťa a veľkých 
šeliem. 
Ukrajina: 
Správa NP Poloniny v spolupráci s Riaditeľstvom ŠOP SR spracovala návrh a realizovala 
vykonávací protokol k dohode o spolupráci medzi Užanským NPP a ŠOP SR a pripravila 
úlohy pre vykonávací protokol na rok 2013. 
Rakúsko: 
Správa CHKO Kysuce a Správa NP Veľká Fatra – odborní pracovníci realizovali mapovanie 
a monitoring vybraných druhov vtákov v NP Gesäuse. Zo strany S-CHKO Záhorie prebiehala 
spolupráca v rámci trilaterálnej ramsarskej lokality a DANUBEPARKS (projekty AKK 
BASIC, AKK CENTROPE, RAMSAR SK AT, MoRe). 
Rumunsko:  
Prebiehala spolupráca s nadáciou Propark a regionálnou agentúrou v Brašove pri 
implementácii projektu mobility Leonardo da Vinci – Profesionálny tréning pre efektívny 
manažment chránených území. Riaditeľstvo ŠOP SR a organizačné jednotky ŠOP SR 
zabezpečili prípravu a realizáciu študijného pobytu 5 rumunských zamestnancov na 
Slovensku. Taktiež prebiehala spolupráca so Štátnymi lesmi Rumunska pri projekte 
UNDP/GEF o trvalo udržateľnom financovaní karpatských chránených území – konzultácie, 
výmena skúseností. 
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Holandsko:  
Správa NP Veľká Fatra – prebiehala výmena informácií v oblasti ochrany prírody so 
Spoločnosťou na ochranu prírody Holandsko, Hoogeveen. 
Taliansko: 
Správa slovenských jaskýň - prezentácia činnosti ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň na 5. 
medzinárodnom workshope o ľadových jaskyniach v Taliansku (IWIC-V), ktorý sa konal  
16.-23.9.2012. 
 
V rámci plnenia úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody - 
ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina – bola v roku 2012 zabezpečená konzultácia s MŽP SR 
a účasť na zasadnutí Slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany životného prostredia 
a ochrany prírody (Felsötárkány, Maďarsko, 25.1.2012). 
 
 

3.12. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 
 

Projekty LIFE+ PRÍRODA 
 
V roku 2012 ŠOP SR realizovala 3 projekty LIFE+ Príroda, v ktorých má postavenie 
pridružených príjemcov. 
 
Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v Českej 
republike a na Slovensku  
 
Cieľ projektu: zastaviť stratu biodiverzity a posilniť sieť chránených území Natura 2000 
aktívnou ochranou nelesných biotopov, druhov európskeho a národného významu 
prostredníctvom vhodného manažmentu a obnovu ich priaznivého stavu. 
V septembri 2012 bola podpísaná partnerská zmluva s AOPK ČR (koordinujúci príjemca 
projektu), na základe ktorej ŠOP SR začala s implementáciou projektu. 
Spracované boli podklady pre programy starostlivosti o ÚEV Čachtické Karpaty a plány 
manažmentových opatrení o ÚEV Buková a ÚEV Brezovské Karpaty – časť Dobrá Voda, 
prebehla rekognoskácia 23 projektových území za účelom určenia rozsahu a lokalizácie 
manažmentových zásahov s ohľadom na cieľové druhy a biotopy. 
V rámci projektu boli zrealizované pracovné stretnutia projektového tímu k plánovaným 
aktivitám a k finančnému manažmentu v Luhačoviciach za účasti zástupcov Európskej 
komisie (3.5. 2012), v Banskej Bystrici  (17.10.2012), Nemšovej (13.12.2012) a Veselí na 
Morave.  
ŠOP SR spolu s partnerom projektu (BROZ) vypracovala a zaslala na  MŽP SR 
zaktualizovanú žiadosť o spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu. 
 
Obnova endemických panónskych biotopov slanísk a pieskov na južnom Slovensku, 
projekt realizovaný v spolupráci s Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie a BROZ.  
 
Cieľ projektuprispieť k ochrane prioritných panónskych halofytných a psamofytných 
biotopov.  
V roku 2012 boli v rámci projektu spracované: 
•  podklady k programom starostlivosti  o ÚEV Mostové,  ÚEV Pavelské slanisko, ÚEV 
Bokrošské slanisko, ÚEV Pri Orechovom rade, ÚEV Komárňanské slanisko, ÚEV Chotínske 
piesky, ÚEV Nesvadské piesky a ÚEV Marcelovské piesky  
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• návrhy zásad hospodárenia v lesoch ÚEV Čenkov a ÚEV Nesvadské piesky – časť Líščie 
diery a na vyhlásenie lesov osobitného určenia Čenkov   
• podklady k Inception Report 
• realizované  manažmentové opatrenia - kosba,  pastva, mulčovanie,  likvidácia inváznych 
druhov rastlín (Solidago gigantea) v ÚEV Mostové, ÚEV  Pavelské slanisko, ÚEV Pri 
Orechovom rade,  eliminácia stavu pňových koreňových výmladkov nepôvodných druhov 
drevín (Robinia pseudoaccacia) v ÚEV Marcelovské  piesky a ÚEV Chotínske  piesky 
• kontrola stavu ÚEV  Mostové,  ÚEV Pavelské slanisko, ÚEV Bokrošské slanisko, ÚEV Pri 
Orechovom rade , ÚEV Komárňanské slanisko, ÚEV Chotínske piesky, ÚEV Nesvadské 
piesky a ÚEV Marcelovské piesky. 
Uskutočnených bolo niekoľko pracovných stretnutí projektové tímu 
- s odborníkmi, ktorých výskum je zameraný na ochranu biotopov slanísk a pieskov na 

Podunajskej nížine (Bratislava, 25.1.2012) 
- k vypracovaniu programov starostlivosti (Dunajská Streda, 15.2.2012) 
- so zástupcami médií (tlačová konferencia, Dunajská Streda, 27.2.2012) za účelom 

spropagovania projektu verejnosti 
- k zabezpečeniu finančného manažmentu projektov LIFE+ (B. Bystrica, 4. 4. 2012) 
- s externým monitorom EK (Bratislava, 24.5.2012) 
- s dotknutými vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, s príslušnými obecnými úradmi a 

úradmi ŽP za účelom oboznámenia zainteresovaných subjektov s projektom   
- s užívateľmi pozemkov za účelom prípravy návrhu ochranárskych opatrení, ktoré prispejú 

k priaznivému stavu  cieľových biotopov  a integrácii týchto návrhov  do lesných 
hospodárskych plánov v ÚEV Čenkov, k realizácii obnovného manažmentu  v ÚEV 
Marcelovské piesky, ÚEV Chotínske piesky, ÚEV Mostové, ÚEV Komárňanské slanisko, 
ÚEV Bokrošské slanisko, k  vytýčeniu hraníc  podľa lomových bodov a k označovaniu 
území (ÚEV Pavelské slanisko,  ÚEV Bokrošské slanisko , ÚEV Mostové, ÚEV 
Komárňanské slanisko, ÚEV Pri Orechovom rade). 

 
Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy projekt 
realizovaný v spolupráci s Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie a BROZ.  
 
Cieľ projektu: vybudovať funkčnú sústavu území NATURA 2000 v okolí Bratislavy 
a zabezpečiť priaznivý stav biotopov v 17 projektových územiach. 
V rámci projektu boli spracované podklady k programu starostlivosti o ÚEV Devínska 
Kobyla a zoznam aktuálneho výskytu chránených druhov rastlín v ÚEV Devínska Kobyla.   
Zabezpečené bolo označenie ÚEV Ostrovné lúčky, kontrola  lesných porastov za účelom 
identifikácie výskytu inváznych drevín v ÚEV Dunajské luhy a osadenie dopravných značiek 
v ÚEV Ostrovné lúčky so zákazom vjazdu motorovými vozidlami. 
Uskutočnené boli pracovné stretnutia projektové tímu  
- k spracovaniu programov starostlivosti, k plánovaniu aktivít a finančnému manažmentu 

projektu (Dunajská Streda, 15.2.2012, Modra, 8.3. 2012, Bratislava, 18.1., 21.3.2012,  
Malacky, 30.3.2012) 

- k osadeniu dopravných značiek zamedzujúcich vjazd motorových vozidiel do ÚEV 
Ostrovné lúčky (Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Krajský dopravný  úrad ). 

 
V rámci  ukončených projektov LIFE III boli zrealizované postprojektové aktivity: 
 
Ochrana diverzity biotopov v NP Slovenský raj  
• zabezpečený manažment lúčnych biotopov vlastníkmi/užívateľmi 
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Obnova mokradí na Záhorskej nížine  
• spracované podklady k auditu EK 
 
Ochrana dropa fúzatého (Otis tarda) na Slovensku 
• uskutočnené pracovné stretnutie s PD Dunaj k rekonštrukcii vetrolamov 
• monitoring dropa fúzatého v CHVÚ Sysľovské polia 
• spracované podklady k auditu EK 
 
Ochrana CHVU Senné a Medzibodrožie na Slovensku  
• projekt finančne uzatvorený EK  (list ENV/E.3/JPL/SEB/ml ARES (2012) 349534 
z 26.3.2012) 
 
Obnova a manažment biotopov pieskových dún vo Vojenskom výcvikovom priestore 
Záhorie  
• spracované podklady k vyhláseniu 2 projektových území za chránené (CHA Bežnisko 
a CHA Šranecké piesky) 

 
Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP 
 
Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine, projekt 
spolufinancovaný z NFM, FM EHP a štátneho rozpočtu SR. 
 
Cieľ projektu: zastaviť pokles diverzity  druhov vodných vtákov, vrátane sťahovavých 
druhov, ako aj diverzitu ich biotopov na Východoslovenskej nížine. 
V roku 2012 bola v rámci projektu  zabezpečená prevádzka informačného strediska 
v Čičarovciach a stavidiel v zmysle manipulačného poriadku,  kontrola a  údržba 
návštevníckej infraštruktúry vybudovanej v rámci projektu, monitoring vtákov a biotopov, 
stretnutie s veľvyslankyňou Nórska (Beša, Čičarovce, marec 2012). Spracovaná  bola správa 
o implementácii projektu (Project Implementation Report) a podklady k uzatvoreniu projektu 
(projekt ukončený  8.10.2012 schválením Správy o ukončení projektu Úradom pre finančný 
mechanizmus). 
 
 
UNDP – GEF 
 
Integrácia princípov a postupov manažmentu  ekosystémov do pôdneho a vodného 
hospodárstva vo Východoslovenskej nížine (Laborec – Uh) 
V roku 2012 bol projekt ukončený záverečnou konferenciou (dec. 2012, Košice). 
 
 
Projekt BioREGIO Carpathians 
Vypracovanie metodiky tvorby karpatského červeného zoznamu rastlín, živočíchov a lesných 
biotopov, ako aj zoznamu inváznych nepôvodných druhov v Karpatoch. Metodika bola 
pripomienkovaná zástupcami karpatských krajín v rámci projektu a aj členmi pracovnej 
skupiny pre biodiverzitu v rámci Karpatského dohovoru. Prebehol zber dát na národnej úrovni 
a vytvorenie on-line databázy pre vkladanie dát. Databáza bude prepojená s databázou 
Clearing house mechanism (CHM) a databázou Carpathian Integrated Biodiversity 
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Information System (CIBIS), ktoré sústreďujú dáta o chránených územiach na karpatskej 
úrovni.  
V rámci projektu sa pracuje aj na úlohách ekologickej konektivity v krajine, opatreniach 
spoločného integrovaného mamažmentu chránených území a prírodných hodnôt, 
príležitostiach regionálneho rozvoja. Pilotným územím v rámci SR je územie Poiplia, kde sa 
nachádza cezhraničná ramsarská lokalita Poiplie a kde sa plánuje realizácia spoločných aktivít 
odrážajúcich výsledky pripravovaných štúdií.  
Švajčiarsky finančný mechanizmus 
Projekt „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ 
 
• Príprava materiálov k reforme ochrany prírody v Slovenskej republike, príprava 
zonácie a cyklotrasy v TANAPe, zrealizované konzultácie s Národným lesníckym centrom a 
členmi parlamentného výboru NR SR pre životné prostredie a pôdohospodárstvo k stratégii 
ekonomického riadenia národných parkov na Slovensku.  
• Bol vypracovaný materiál o ekonomických aspektoch subjektov podnikajúcich v 
chránených územiach. Smernice IUCN o manažmentových kategóriách chránených území 
boli preložené z anglického do slovenského jazyka.  
• Spolupráca na príprave metodiky na tvorbu Červeného zoznamu lesných biotopov.  
• Príprava dizajnu a vybavenia informačných stredísk v Banskej Bystrici a vo Zvolene.  
• Manažmentové opatrenia vykonávané na 41 degradovaných trávnych a mokradných 
biotopoch.   
• Vypracovaná a zoponovaná metodika na identifikovanie prírodných lesov v lokalite 
UNESCO – Karpatské bukové pralesy.  
• Zorganizované 3 stretnutia s vlastníkmi, užívateľmi a správcami pozemkov (lesníci, 
poľovníci, farmári) v Biosferickej rezervácii Poľana.  
• Mapovanie charakteristických a indikačných druhov machorastov, vyšších cievnatých 
rastlín, pôdnej fauny, hlodavcov, a vtákov uprednostňujúcich prírodné, či manažované lesy 
ako významné zložky vegetácie bukových lesov.   
Boli determinované v súčasnosti najvýznamnejšie celky (mapovanie v teréne, mikroskopické 
spracovanie dát, odpočet a vkladanie súradnicových dát). Dáta sú priebežne ukladané do 
databáz, ktorá slúži ako informačná matica pre práce v budúcom roku a zároveň pre štúdiu 
TUR NP Polonín.  
• V spolupráci s partnerom CDE Bern bol dopracovaný vypracovaný návrh pre riadenie 
procesu fór adaptovaný na podmienky na Slovensku.  
• V pilotnom území CHKO Poľana prebehlo 19.12.2012  tzv. nulté stretnutie so 
skupinou stakeholdrov – poľnohospodármi, ktoré bolo mentorované odborníkmi zo 
Švajčiarska.  
• V dňoch 15. – 19.10.2012  sa konala exkurzie zástupcov slovenského partnera vo 
Švajčiarsku, v BR Entlebuch. V rámci exkurzie prebiehala príprava moderačného procesu. 
Boli vytvorené podmienky pre rámec na implementovanie životaschopných aktivít – 
stanovenie administratívnych, ekonomických a obsahových podmienok, ako aj príprava 
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stretnutia – fóra v CHKO Poľana.  Prebiehal zber analytických údajov pre vypracovanie 
štúdie udržateľného rozvoja v modelových regiónoch 
 
Projekty Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 
2013 
 
V roku 2012 sa začala implementácia 7 projektov v rámci maďarsko – slovenskej spolupráce. 
Začali sa realizovať prvé koordinačné stretnutia,  výskumy mapovania inváznych druhov 
rastlín. 
 
Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenského 
úseku Dunaja: 
Cieľ: zviditeľnenie území v správe RCOP Bratislava prostredníctvom geocachingu, 
zverejnením virtuálnych náučných panelov na internete sopsr.sk a prípravou publikácie 
k týmto chráneným územiam. Ďalším cieľom  sú inventarizačné prieskumy vybraných 
maloplošných chránených území – prírodných rezervácií (PR), národných prírodných 
rezervácií (NPR), prírodných pamiatok (PP) a 2 území NATURA 2000. 
 
Biotický výskum predstavujúci základ správy prihraničných pahorkatín z hľadiska 
ochrany prírody 
Cieľ: Cieľom projektu je dlhodobé zachovanie hodnotného prírodného stavu pahorkatín na 
slovensko-maďarských hraniciach, na úpätí pohorí Bükk a Mátra (v Maďarsku: pahorkatina 
Heves-Borsodi, resp. na Slovensku Cerová vrchovina a Bodvianska pahorkatina).  Projekt je 
zameraný na prieskum suchozemských a vodných živých spoločenstiev. V rámci toho je 
komplexným cieľom aj zachovanie a rozvoj spolupráce medzi partnermi. 
 
Prieskum vodných biotopov a vôd povodia Slanej z hľadiska ochrany prírody 
Cieľ: Dlhodobé zachovanie prírodných hodnôt povrchových vôd a mokrých biotopov 
nachádzajúcich sa v povodí Slanej na Slovensku i v Maďarsku, vytvorenie monitorovacej 
siete na Slanej a jej prítokoch a súvisiacich vodných biotopoch, návrhy opatrení. 
 
Prieskum Hornádu a jeho prítokov z hľadiska ochrany prírody 
Cieľ: Globálnym cieľom projektu je dlhodobé zachovanie prírodných hodnôt vôd a mokradí 
povodia Hornádu na Slovensku a v Maďarsku. Druhým komplexným cieľom projektu je 
prehĺbenie spolupráce medzi dvoma Národnými parkami. Tieto ciele sa majú zabezpečiť 
účelovým prieskumom ekologického stavu Hornádu, prieskumom antropogénnych účinkov na 
Hornád, predloženie návrhov na ich zlepšenie.  
 
Vytvorenie komplexného systému pre informovanie návštevníkov o ochrane prírody v 
prihraničnej oblasti 
Cieľ: Cieľom projektu je rozvoj infraštruktúry, najmä na území pri slovensko-maďarských 
hraniciach. Vytvorenie populárno-náučného balíka publikácií súvisiacich s demonštračnými 
miestami a tunajšími aktivitami ochrany prírody, vytvorenie on-line informačného systému.  
 
Správa jaskýň svetového dedičstva v Aggteleckom a Slovenskom krase 
Cieľ: Skúmanie hydrogeologických vzťahov, slúžiacich na spoločnú správu jaskýň; skúmanie 
morfológie a živých tvorov, prieskum znečistení s pôvodom na povrchu a ich prevencia, 
odovzdanie doteraz získaných výsledkov individuálneho a vedeckého výskumu medzi 
partneri, resp. ich spoločné využitie pre stanovenie opatrení. Výsledky umožnia lepšie 
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spoznať jaskynné systémy, ktoré sú súčasťou svetového dedičstva, a tým aj ich udržateľnosť a 
správu. 
 
Ochrana biodiverzity spásaním stádom huculov a tradičným spôsobom hospodárenia 
Cieľ:  Zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti. Celkovým 
cieľom je spoločná starostlivosť o prírodné prostredie pomocou chovu huculov, prínos 
k udržaniu plemena koňa Hucul v jeho pôvodnom štandarde. 
 
 
Bilaterálny slovensko-slovinský projekt APVV č. SK-SI-0006-10 – morfológia a genéza 
krasových jaskýň – v spolupráci s Inštitútom pre výskum krasu v Postojnej (obdobie rokov 
2011 – 2012), výskum prírodných podmienok a procesov vzniku a vývoja jaskýň a ich 
morfogenetická typológia (krasové územia na Slovensku a v Slovinsku vzhľadom na pestrú 
geologickú stavbu a komplikovaný geologicko-geomorfologický vývoj poskytujú vhodné 
podmienky na skúmanie rôznorodých morfologických a genetických typov jaskýň), 
uplatnenie výsledkov projektu v rámci ochrany prírody. Projekt úspešne skončený. 
 
 
Projekty v rámci OPŽP 
 
Realizácia schválených programov záchrany rastlín: 
V prvom polroku 2012 bola ukončená Aktivita 1 Spracovanie projektu ochrany na vyhlásenie 
SKUEV0067 Čenkov v kategórii PR, CHA a návrh bol predložený na KÚŽP Nitra, 
prerokovanie s Lesmi SR, š. p. 1. Variant podľa Výnosu MŽP SR č. 3/2004. 2. variant - 
rozšírená verzia.  Ukončená bola aj Aktivita 8: osadenie informačnej tabule, ktoré bolo 
zrealizované vo februári v Botanickej záhrade UK v Bratislave. Celý projekt bol ukončený k 
30.06.2012, pričom bola vypracovaná záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o 
platbu. Následne bola vykonaná kontrola projektu zo strany MŽP, pričom neboli zistené 
nedostatky. 
 
Realizácia schváleného programu záchrany Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu 
Maculinea –  projekt bol k 31.12.2012 ukončený.  V rámci informačných a vzdelávacích 
podujatí prebiehali environmentálne akcie na ZŠ a MŠ ako aj pre širokú verejnosť, kde sa 
zdôrazňovala potreba ochrany motýľov rodu Maculinea ako aj ich príčiny ohrozenia a potreba 
manažmentových opatrení na lokalitách ich výskytu. V júni bol zorganizovaný seminár 
Ochrana motýľov na Slovensku II. v Pieninskom národnom parku. Od júna do októbra 
prebiehalo domapovanie druhov rodu Maculinea  a od mája  do októbra sa vykonávali aj 
manažmentové opatrenia na lokalitách výskytu motýľov. Informácie o jednotlivých aktivitách 
počas realizácie projektu sú na internetovej stránke projektu  http://www.sopsr.sk/motyl/ 
 
Realizácia schváleného programu záchrany Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov 
hlucháň a tetrov hoľniak  
 
Zamestnanci ŠOP SR vykonávajú celoročný monitoring výskytu druhov v rámci 
vytipovaných lokalít. Bolo čiastočne zabezpečené terénne vybavenie a vykonané verejné 
obstarávania pre aktivity, ktoré budú realizované v ďalšom období. 
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Realizácia programu záchrany druhu zubor hrivnatý  
 
Zamestnanci ŠOP SR vykonávajú celoročný monitoring výskytu druhu, boli vybudované 
krmelce pre zimné dokrmovanie a zabezpečený nákup sena a jadrového krmiva, realizované 
v spolupráci s Lesmi SR, OZ Topoľčianky revitalizácia CHA Topoľčianska zubria zvernica, 
zabezpečený nákup niektorého technického vybavenia a vykonané verejné obstarávania pre 
aktivity, ktoré budú realizované v ďalšom období. Prebieha kontrola oplotenia cintorínov 
a spolupráca s Talianskymi partnermi – konzultácie s talianskymi odborníkmi (Parco natura 
Viva – Garda Zoological park) 
 
Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov 
a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa 
 
Prebiehalo mapovanie vtákov na všetkých projektových lokalitách, prezentácia stavu 
mapovania na poradách regionálnych koordinátorov a interných mapovateľov. 
Spracované podklady na prípravu VO na vytvorenie, informačného letáku a prezentačného 
filmu. Vykonané boli odchyty a kontroly na CES stacionároch (18 -25.5.2012, 7-8.6.2012, 15-
18-25-29.6.2012). 
Príprava informačného systému k spracovaniu údajov z mapovania vtákov 
 
Programy starostlivosti pre 6 NP (NP Veľká Fatra, NAPANT, NP Malá Fatra, NP 
Poloniny, NP Slovenský kras, PIENAP) – 1. etapa 
 
Projekt ukončený Dohodou o mimoriadnom ukončení projektu k 06/2012 
 
Vypracovanie PS pre 10 CHÚ 
 
Projekt ukončený Dohodou o mimoriadnom ukončení projektu k 06/2012. 
 
Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania 
informácií verejnosti  
 
Pre hlavnú časť projektu (realizácia monitoringu a informačný systém) bolo zrealizované 
a vyhodnotené verejné obstarávanie. V decembri 2012 bola podpísaná zmluva s dodávateľom 
majoritnej časti projektu: KIMS a terénny monitoring. 
Prebiehal monitoring rastlín a vybraných druhov živočíchov internými zamestnancami ŠOP 
SR. 
 
Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku  
 
V roku 2012 sa uskutočnila kontrola aktivity Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii 
medvedej populácii na Slovensku a kompletnú realizáciu aktivity Vypracovanie štúdie 
komplexného zisťovania stavu populácie veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku 
pomocou podporných foriem monitoringu. 
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Monitoring a manažment kormorána veľkého  
 
Zamestnanci ŠOP SR vykonávajú celoročný monitoring výskytu druhu na Slovensku 
a sledovanie jeho vplyvu, riešeniu vzniknutých konfliktov. Bolo realizované celoslovenské 
sčítanie kormoránov v zimnom termíne, v rámci celoeurópskeho sčitovania.  
 
Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie 26 území európskeho významu  
 
Pre všetkých 26 projektov ochrany boli spracované projekty ochrany. Projekt bol úspešne 
ukončený k 30.6.2012. 
 
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach 
NATURA 2000 v CHKO Horná Orava 

- rekonštrukcia náučných chodníkov takmer ukončená  
- vypracovaná projektová dokumentácia na funkčné vybavenie NCH Oravice a NCH 

Slaná voda-Babia hora  
- výroba dokumentárnych filmov „Príroda Oravíc a okolia“ a „Príroda Babej hory“- 

zrealizované v plnom rozsahu 
- publikácie Oravice a okolie a Babia hora, sprievodca NCH Oravice a NCH Slaná 

voda-Babia hora – spracovávanie textových podkladov 
 

Propagácia CHÚ a druhov NATURA 2000 
 
Zrealizovali sa nasledovné aktivity: 
- vydanie propagačných materiálov pre CHKO a NP 
- spracovanie krátkych filmov  o druhoch európskeho významu 
- spracovanie farebnej publikácie o biotopoch európskeho významu 
- vydanie informačných a  propagačných materiálov  
príprava a natočenie krátkeho filmu  (9 dielov) o európsky významných druhoch rastlín 
a živočíchov 
 
Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho 
povedomia o mokradiach a budovanie kapacít 

  pokračovanie mapovania mokradí 
  Pokračovala príprava textových a grafických podkladov pre propagačné a informačné 

materiály o mokradiach. 
  Prebiehali odborné konzultácie  pri tvorbe filmu o medzinárodne významných 

ramsarských lokalitách. Uskutočnili sa pracovné stretnutia  súvisiace s prípravou 
metodiky na spriechodňovanie bariér na tokoch.bolo zabezpečené verejné 
obstarávanie na značenie území Natura 2000 (samolepky, plechové tabule), ktoré bolo 
schválené MŽP - ORIP, dodané boli plechové tabule a samolepky a začali sa práce 
so značením území Natura 2000 

  prebiehalo verejné obstarávanie na dodanie filmu o projekte a manažmente mokradí, 
ktoré bolo schválené MŽP - ORIP a zahájila sa realizácia filmu 
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Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku  Veľká Fatra pre zabezpečenie záväzkov 
súvisiacich s NATURA 2000   
 
Ukončené všetky aktivity, zostáva aktivita Materiálno – technické vybavenie, nákup HW 
a SW, plotra, tlačiarne, projekt je mimoriadne predĺžený. 
 
Posilnenie infraštruktúry v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie pre zabezpečenie 
záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 
 
Rekonštrukcia budovy bola ukončená. Kolaudácia stavby sa uskutočnila v septembri 2012. 
Boli pripravené podklady na obstaranie nábytku. V roku 2012 prebiehal zber video 
a fotozáznamov v teréne a boli pripravené podklady na  obstaranie panelov na výstavu 
a obstaranie zostrihania videofilmov. 
 
Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku  Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov 
súvisiacich s NATURA 2000 
 
Stavba bola skolaudovaná k dátumu 21.12.2012. 
 
Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru 
a rekonštrukciou prevádzkového objektu 
 
Stavebné práce boli ukončené a prebieha kolaudačné jednanie. 
 
Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie záväzkov 
súvisiacich s NATURA 2000 
 
Bol spracovaný nový projekt pre realizáciu Infocentra – expozícia. Projekt bol vybraný ako 
vzorkový projekt finančnej kontroly, ktorú vykonalo MF SR, kontrolovaná bola aktivita 
rekonštrukcie budovy, neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
 

4. ROZPOČET A NÁKLADY ORGANIZÁCIE 
 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) je príspevková organizácia 
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany 
prírody a krajiny, vrátane správy slovenských jaskýň a na úseku ochrany druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi. Jej zriaďovateľom je 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Nad rámec svojej hlavnej činnosti 
vykonáva podnikateľskú činnosť za predpokladu, že v oblasti hlavnej činnosti plní úlohy 
určené zriaďovateľom a náklady na podnikateľskú činnosť sú pokryté výnosmi z nej. 
Hospodári s rozpočtovými prostriedkami (z rozpočtu ministerstva) a s prostriedkami 
získanými najmä z činnosti vykonávanej na úseku prevádzky sprístupnených jaskýň. Svoju 
hlavnú činnosť zameranú na plnenie úloh v zmysle čl. 3 štatútu financuje z pridelenej dotácie 
zo štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov a iných zdrojov (finančné zdroje z ES, Envirofond 
a pod.). Vlastné zdroje tvoria hlavne finančné prostriedky získané predovšetkým z poplatkov 
za vstupy do sprístupnených jaskýň a prostriedky získané v rámci podnikateľskej činnosti.   
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Rozpočet a jeho úpravy 
 
ŠOP SR mala podľa kontraktu uzavretého s Ministerstvom životného prostredia SR na rok 
2012 v záväznom rozpise ukazovateľov schváleného rozpočtu z kapitoly MŽP SR rozpísané 
finančné prostriedky v celkovej výške 3 460 000 EUR v nasledujúcej štruktúre: 

          v EUR 
 

Program 
 

 
Trieda 

 
Kód  

zdroja 

 
Bežné výdavky - 

plánované 
(600) 

 
Kapitálové 

výdavky 
(700) 

 
Bežné výdavky – 

úprava 
(600) 

 
Výdavky spolu 

 
0750501 

 
0540 

 
111 

 
3 460 000 

 
0 

 
843 703,47 

 
4 303 703,47 

 
Suma vyššieuvedených finančných prostriedkov nepostačovala na financovanie výdavkov 
súvisiacich s plnením úloh naplánovaných v rámci kontraktu. Z toho dôvodu zriaďovateľ 
v priebehu roka navýšil objem záväzných ukazovateľov. Celkový príspevok zriaďovateľa 
v roku 2012 predstavoval sumu 4 303 703,47 EUR.  

 
Druhý významný zdroj financovania výdavkov ŠOP SR predstavujú vlastné príjmy – zdroj 
45. Ich najvýznamnejšiu položku tvoria nedaňové príjmy. Prehľad nedaňových príjmov ŠOP 
SR podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

v EUR 
 

položka 
 

Názov položky 
 

suma 
212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov 13 370,17
222 003 Príjmy za porušenie ostatných predpisov 4 247,00
223 001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 3 150 233,13
223 003 Príjmy za stravné 115,44
223 004 Príjmy za prebytočný hnuteľný majetok 40,61
291 004 Príjmy od fyzických osôb 1 950,30
292 006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia 2 701,39
292 012 Príjmy z dobropisov 229,20
292 017 Príjmy z vratiek 85 450,13
292 027 Iné 9 282,70

 Nedaňové príjmy spolu 3 267 620,07
 
Celkový prehľad príjmov a výdavkov ŠOP SR v roku 2012 podľa zdroja financovania 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

 
zdroj 

 
názov 

 
suma 

111 Rozpočtové prostriedky kapitoly (bežné transfery) 4 303 703,47
11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 22 631,67
11E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 22 631,67
11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus 80 678,81
11N2 Švajčiarsky finančný mechanizmus - spolufinancovanie 14 237,43
11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja 2 305 545,04
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie 415 237,35
126 Zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 3 993,82
127 Zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 3 993,82
14 Zdroje ostatných kapitol ŠR 2 597,00
35 Iné zdroje zo zahraničia (nenávratné) 60 925,83
38 LIFE – finančné zdroje zo zahraničia pre životné prostredie 456 267,22
45 Vlastné zdroje 3 300 033,23
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72 Iné zdroje – ostatné nerozpočtované príjmy 3 300,00
Príjmy spolu 10 995 776,36

111 Bežné výdavky financované z rozpočtových prostriedkov kapitoly 4 303 703,47
11E1 Bežné výdavky financované v rámci finančného mechanizmu EHP 22 631,68
11E3 Bežné výdavky financ. v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 22 631,68
11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus 66 889,85
11N2 Švajčiarsky finančný mechanizmus - spolufinancovanie 11803,66
11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja 2 376 219,31
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie 419 332,86
126 Bežné výdavky financované zo zdroja 126 3 993,80
127 Bežné výdavky financované zo zdroja 127 3 993,82
14 Zdroje ostatných kapitol ŠR 2 132,64
35 Výdavky financované z iných zdrojov zo zahraničia 63 249,28
38 Výdavky financované z finančných zdrojov LIFE 31 969,04
45 Výdavky financované z vlastných zdrojov 3 357 079,34
72 Výdavky financované z iných nerozpočtovaných zdrojov 1 936,03

Výdavky spolu 10 687 566,46
 
Najvýznamnejšími zdrojmi financovania Plánu hlavných úloh ŠOP SR v roku 2012 

boli: štátny rozpočet – rozpočtové zdroje kapitoly, vlastné zdroje a Európsky fond 
regionálneho rozvoja – financovanie aktivít súvisiacich s realizáciou projektov.  

Výdavky hradené zo štátneho rozpočtu tvorili 40 % všetkých výdavkov ŠOP SR 
v roku 2012, druhým najvýznamnejším zdrojom financovania výdavkov boli vlastné zdroje 
(31%).  

Európsky fond regionálneho rozvoja – finančné prostriedky EÚ (zdroj 11S1) a 
jeho spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (zdroj 11S2) predstavovali 26% výdavkov. 
Z týchto zdrojov ŠOP SR v roku 2012 prefinancovala 2 795 552,17 EUR. Finančné 
prostriedky boli použité na nižšieuvedené aktivity: 

- Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie 26 území európskeho 
významu (projekt v rámci OPŽP) 

- Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových 
druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa – projekt v rámci OPŽP 

- Realizácia schválených programov záchrany rastlín – projekt v rámci OPŽP 
- Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea – projekt v rámci OPŽP 

(realizácia schváleného PZ 
- Biospeleologický inventarizačný výskum jaskýň 
- Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ich ochrany 
- Geologické mapovanie jaskýň s tvorbou geografického informačného 

systému, diverzita a stabilita jaskynných geosystémov 
- Zlepšenie informovanosti a enviromentálneho povedomia verejnosti 

o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava (ŠF Chodníky – projekt 
v rámci OPŽP), 

- Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie 
sprístupňovania informácií verejnosti (ŠF Monitoring – projekt v rámci 
OPŽP), 

- Monitoring a manažment kormorána veľkého (ŠF Kormorán – projekt 
v rámci OPŽP), 

- Aktualizácia a kompletizácia meračskej a speleologickej dokumentácie 
jaskýň, 

- Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie 
záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 – projekt v rámci OPŽP, 
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- Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie 
záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 – projekt v rámci OPŽP, 

- Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Veľká Fatra pre zabezpečenie 
záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 – projekt v rámci OPŽP, 

- Posilnenie infraštruktúry v CHKO Ponitrie pre zabezpečenie záväzkov 
súvisiacich s NATURA 2000 – projekt v rámci OPŽP, 

- Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením 
interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu – projekt v rámci OPŽP, 

- Rekonštrukcia a údržba prehliadkových trás sprístupnených jaskýň 
Slovenska, 

- Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie 
enviromentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít – realizácia 
aktivít projektu v rámci OPŽP, 

- Propagácia CHÚ a druhov NATURA 2000 – projekt v rámci OPŽP, 
- Správa majetku organizácie, zabezpečenie činnosti útvaru riaditeľa a odboru 

finančného marketingu jaskýň, vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov.  
 
V roku 2012 ŠOP SR nečerpala finančné prostriedky z Envirofondu. 

  
LIFE projekty  - finančné zdroje zo zahraničia pre životné prostredie. V roku 2012 ŠOP SR  
realizovala aktivity financované z uvedených zdrojov v rámci nasledujúcich projektov:  

- LIFE MOTÝLE  
- LIFE SLANISKÁ  
- LIFE NATURA  

Finančné prostriedky poskytnuté v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu boli použité 
na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou a realizáciou Švajčiarskeho projektu. 
Z nadácie Heidehofstiftung bol v roku 2012 financovaný projekt Hucule  vo výške 10 332 
EUR. V rámci cezhraničnej spolupráce v manažmente chránenej ramsarskej oblasti v nivách 
riek Morava a Dyje (projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce – RAMSAR SKAT) boli 
financované aktivity v celkovej sume 43 873 EUR. Výdavky vo výške 2 110 EUR boli 
uhradené v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou – Revitalizácia rieky Moravy – plán 
opatrení pripravovaný v súlade so smernicami EK o ochrane vôd a prírody – MoRe. 
Na projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce – AKK Centrope – boli použité finančné 
prostriedky vo výške 14 900 EUR v súvislosti s realizáciou opatrení pozdĺž Alpsko-
karpatského koridoru. Na projekt AKK Basic – Základy pre tvorbu Alpsko-Karpatského 
územia bolo vyčerpaných 10 408 EUR. 
Výdavky vo výške 10 241 EUR boli uhradené v súvislosti s projektom Danubeparks – sieť 
chránených území na rieke Dunaj – rozvoj a implementácia národných stratégií pre ochranu 
prírodného dedičstva na rieke Dunaj.  
 
 
    Výsledky hospodárenia ŠOP SR z hľadiska nákladov a výnosov 

 
Výnosy – popis a výška významných položiek /v tis. EUR/ 
 

Druh výnosov 
 

Názov (číslo účtu) 
 

Suma v tis. EUR 
Tržby z predaja služieb (602) 2 346 
Tržby za tovar (604) 216 

 
Tržby za vlastné výkony a 
tovar Tržby z predaja DNH a DHM (641) 1 
Ostatné výnosy Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64) 29 
Zúčtovanie rezerv Zúčtovanie ostatných rezerv (65) 190 
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Výnosy z precenenia – kurzové zisky (66) 1 
Výnosy z bežných transferov ŠR (681) 4 303 
Výnosy z kapitálových transferov ŠR (682) 1 362 
Výnosy z bežných transferov od subjektov VS 2 
Výnosy z bežných transferov EU (685) 967 
Výnosy z kapitálových transferov EU (686) 561 

 
 
 
Finančné výnosy 

Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov  65 
S P O L U  10 043 

 
 
 

     Náklady – popis a výška významných položiek /v tis. EUR/ 
 

Druh nákladov 
 

Názov (číslo účtu) 
 

Suma v tis. EUR 
 
 

Spotreba materiálu (501) 329 
 Spotreba energie (502) 220 
 Predaný tovar (504) 108 
 Opravy a udržiavanie (511) 240 
 Cestovné (512) 74 
 Náklady na reprezentáciu (513) 0 
 Ostatné služby (518) 1 389 
 Mzdové náklady (521) 4 050 
 Sociálne poistenie (524) 1 307 
 Sociálne náklady (527) 280 
 Ostatné sociálne náklady (528) 0 
 Daň z motorových vozidiel (531) 2 
 Daň z nehnuteľností (532) 18 
 Ostatné dane a poplatky (538) 17 
 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)  120 
 Rezervy a opravné položky (553) 210 
 Odpisy DHM a DNH (551) 2 124 
 Ostatné finančné náklady (56) 4 
 Náklady na ostatné transfery (58) 2 

S P O L U  10 493 
 
 
Analýza hospodárskeho výsledku ŠOP SR 
 
ŠOP SR  dosiahla v roku 2012 celkové výnosy  10 043 tis. EUR, náklady predstavovali sumu 
10 493 tis. EUR. Hospodársky výsledok organizácie po zdanení predstavuje stratu 478 tis. 
EUR. Výsledok hospodárenia ovplyvnila výška príspevku zriaďovateľa na plnenie Plánu 
hlavných úloh a výška vlastných príjmov. 
 
 
 
Zhodnotenie výsledkov kontrol: 
 
 Názov externého 

orgánu 
vykonávajúceho 
kontrolu 

Predmet kontroly Dátum 
kontroly 

Výsledok kontroly 

1. SIŽP, 
Inšpektorát 

Zistenie stavu dodržiavania zákona NR 
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  

20.04.2012 Záznam 
z kontroly zo dňa 
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životného 
prostredia 
Žilina 

a krajiny, všeobecne záväzných 
právnych predpisov vydaných na jeho 
vykonanie a povinnosti vyplývajúcich 
z povolenia alebo iných rozhodnutí 
vydaných na základe tohto zákona, 
v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia 
vstupného areálu Demänovská jaskyňa 
Slobody“ . 

27.04.2012 

2. Daňový úrad 
Banská 
Bystrica 

Zistenie oprávnenosti nároku na 
vrátenie nadmerného odpočtu alebo 
jeho časti za zdaňovacie obdobie 
január 2012. 

18.04.2012 
– 
26.06.2012 

Protokol 
o výsledku 
kontroly zo dňa 
26.6.2012 

3. Správa 
finančnej 
kontroly 
Zvolen 

Vládny audit č. A440, K2939 
zameraný na získanie uistenia 
o oprávnenosti výdavkov v rámci OP 
ŽP, projekt č. 24150120014 – 
Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom 
národnom parku pre zabezpečenie 
plnenia záväzkov súvisiacich so 
sústavou NATURA 2000, vybraná 
ŽoP č. 24150120014521. 

04.05.2012 
– 
15.06.2012 

Čiastková správa 
z vládneho 
auditu zo dňa 
15.06.2012. 

4. Okresné 
riaditeľstvo 
HaZZ Rožňava 

Komplexná protipožiarna kontrola 
v Dobšinskej ľadovej jaskyni, OAJ, 
Gombaseckej jaskyni, Domici 

23.05.2012 Zápisnica z 
kontroly 
s odstránením 
závad do 
15.08.2012  

5. SOI Košice Dodržiavanie povinností ustanovených 
zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a iné 

18.07.2012 Inšpekčný 
záznam zo dňa 
18. 07. 2012 

6.  
 

Daňový úrad 
Banská 
Bystrica 

Miestne zisťovanie – Bufet 
Bystrianska jaskyňa 

24.07.2012 Zápisnica 
z miestneho 
zisťovania zo 
dňa 24.07.2012 

7. Okresné 
riaditeľstvo 
HaZZ Poprad 

Protipožiarna kontrola v Belianskej 
jaskyni v zmysle zák. č. 314/2001 Z. z. 
 
Následná protipožiarna kontrola 
v Belianskej jaskyni 

24.09.2012 
 
 
31.10.2012 

Zápisnica 
z kontroly zo dňa 
24.09.2012 
Zápisnica 
z kontroly zo dňa 
31.10.2012 

 
 
 
5. PERSONÁLNE OTÁZKY 

  
Štátna ochrana prírody SR v roku 2012 sa na úseku personálnej práce a odmeňovania 
zamestnancov riadila ustanoveniami zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení novelizácie. 
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Dodržiavala systemizáciu pracovných miest stanovenú v organizačnom poriadku ŠOP SR. 
Plánovaný počet zamestnancov pre rok 2012 bol 489, z toho priemerne 20 zamestnancov bolo 
plánovaných v SSJ na práce v prevádzkach jaskýň počas sezóny. Priemerný počet 
zamestnancov v roku 2012 bol 451. 
Tak ako v uplynulom roku aj v roku 2012 bol nedostatok finančných prostriedkov na mzdy 
a odvody. Počas celého roka sa uplatňovali úsporné opatrenia. Spočívali najmä v tom, že 
pracovné miesta uvoľnené ukončením pracovného pomeru, odchodom na materskú 
dovolenku, rodičovskú dovolenku alebo počas dlhodobej práceneschopnosti sa obsadzovali 
len po určitej dobe, alebo sa vôbec neobsadzovali. Zvyšovalo sa tým pracovné zaťaženie 
ostatných zamestnancov bez možnosti finančného ohodnotenia. Nepriaznivé mzdové 
podmienky boli aj hlavným dôvodom pri ukončení pracovného pomeru zamestnancami. 
 
Stav k 31. 12. 2012: 
 
 
Počet zamestnancov ŠOP SR  
 
Celkom Počet žien Počet mužov 
431 170 261 
 
 
 
Počet zamestnancov v organizačných útvaroch 
 
Riaditeľstvo 
ŠOP 

 SSJ RCOP Správy NP Správy CHKO 

62 82 17 142 128 
 
 
 
Vzdelanostná štruktúra 
 
VŠ 
vzdelanie 
tretieho 
stupňa 

VŠ 
vzdelanie 
druhého 
stupňa 

VŠ 
vzdelanie 
prvého 
stupňa 

Vyššie 
odborné 
vzdelanie 

Úplné 
stredné 
vzdelanie 

Stredné 
vzdelanie 

Základné 
vzdelanie 

21 259 10 0 132 8 1 
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 Foto: D. Baláž 

 
 

6. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
Organizácia smerom k zriaďovateľovi zabezpečuje najmä tieto ťažiskové činnosti: 

a) spracovanie koncepčných a legislatívnych podkladov, 
b) zabezpečovanie celoplošnej ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny, 
c) plnenie medzinárodných záväzkov na úseku ochrany prírody najmä v oblasti 

budovania sústavy Natura 2000, 
d) environmentálnu výchovu. 

 
Výsledky činnosti dosiahli očakávanú úroveň. Jej rozsah je adekvátny počtu pracovníkov, ako 
aj finančným prostriedkom, ktoré sú limitované. Značný posun sa dosiahol smerom 
k medzinárodnej spolupráci, kde si ochrana prírody na Slovensku postupne získava primerané 
ohodnotenie, a to najmä zviditeľňovaním sa v zapájaní sa do medzinárodných projektov 
a aktivít a implementáciou medzinárodných dohovorov do svojej činnosti. 
 
Smerom k miestnej štátnej správe zabezpečuje najmä spracovanie odborných podkladov pre 
výkon štátnej správy ochrany prírody a krajiny na miestnej úrovni 

  
Výsledky tejto činnosti sú v rámci jednotlivých organizačných útvarov na rôznej úrovni, aj 
keď globálne sú hodnotené štátnou správou ako dostačujúce. Rezervy sú v rozdielnej 
kvalitatívnej úrovni spracovávania odborných stanovísk pre výkon štátnej správy.  
 

7. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 
 

V roku 2012 organizácia vykonávala v plnom rozsahu činnosti určené štatútom. Vo 
väčšine prípadov ide o kontinuálne úlohy alebo úlohy permanentné.  

Úlohy schváleného plánu hlavných úloh boli splnené a v rámci aktuálnosti doplnené 
o nové aktivity. 
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Medzi prioritné úlohy organizácie v roku 2012 patrili aktivity vo vzťahu k 
prehodnoteniu národnej sústavy chránených území na vedeckých základoch, tak aby chránené 
územia predstavovali reprezentatívnu vzorku ochrany biotopov a druhov. Významným 
nástrojom zosúladenia ochrany biotopov a biotopov druhov vo vzťahu k iným aktivitám v 
územiach je zonácia chránených území. ŠOP SR sa podieľala aj na príprave návrhu nového 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto úlohy kládli vysoké nároky na organizáciu práce a 
súčinnosť všetkých zložiek organizácie. 
 

8. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 
Hlavné skupiny užívateľov: 

  miestna a ústredná štátna správa ochrany prírody a krajiny (MŽP SR, KÚŽP, ObÚŽP), 
a všeobecná štátna správa, 

  mestské a miestne samosprávy, 
  odborná a laická verejnosť. 

 
ŠOP SR pri zabezpečovaní jednotlivých činností spolupracuje: 
 

a)  s miestnou samosprávou,  
b)  s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov,  
c)  s organizáciami v pôsobnosti ministerstva,  
d)  s vedeckými inštitúciami a univerzitami,  
e)  s ostatnými organizáciami, ktorých činnosť sa dotýka ochrany prírody a krajiny,  
f)  s partnerskými organizáciami v zahraničí a sekretariátmi príslušných medzinárodných 

dohovorov,  
g)  s mimovládnymi organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny.  

 
 
Prílohy: 
Č. 1. Organizačná schéma ŠOP SR 
Č. 2. Adresár ŠOP SR 
Č. 3. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh ŠOP SR za rok 2012 


