
Príloha 3 
 

Pracovná skupina ŠOP SR pre kategorizáciu chránených území SR podľa IUCN 
 

Úvod 

Používanie kategórií IUCN pre zameranie manažmentu chránených území je súčasťou povinností 
vyplývajúcich z Dohovoru o biodiverzite a jeho Programu práce pre chránené územia. Svetová 
databáza chránených území (www.protectedplanet.net), spravovaná UNEP-WCMC používa 
usmernenia IUCN ako štandardy na zhodnotenie čo je chránené územie a zaznamenáva chránené 
územia podľa uznaných kategórií a typov spravovania. 

V rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, 
podporeného zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu, bola pre naplnenie aktivity – Posilnenie 
národného a medzinárodného systému chránených území a vytvorenie príslušnej koncepcie, 
zhodnotenie a zlepšenie efektívnosti manažmentu chránených území – Kategorizácia a klasifikácia 
chránených území pre zavedenie štandardov pre ich manažment a vypracovanie priorít pre ďalší 
rozvoj ochrany prírody vytvorená Pracovná skupina pre kategorizáciu chránených území podľa 
IUCN. Zložená  je zo zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, sekcie ochrany prírody a tvorby 
krajiny, Riaditeľstva ŠOP SR a správ chránených území s cieľom zabezpečenia systematického 
prístupu pri hodnotení chránených území na Slovensku. Pracovná skupina bude spolupracovať 
a konzultovať procesy s expertmi z IUCN a s členmi Svetovej komisie pre chránené územia (WCPA).  

 
Úlohy pracovnej skupiny: 

 Pripomienkovanie metodiky na hodnotenie chránených území založenej na manažmentových 
kategóriách IUCN v podmienkach SR 

 Vyhodnotenie testovacej fázy hodnotenia chránených území a návrhy na úpravy metodiky 

 Komunikácia a konzultácie s členmi IUCN WCPA  

 Komunikácia a konzultácie s príslušnými odbormi MŽP SR a s manažérmi relevantných 
projektov ŠOP SR  

 Spracovanie výsledkov hodnotenia chránených území 

 Koordinácia hodnotenia chránených území a prezentovanie výsledkov. 
 

Činnosť pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre kategorizáciu chránených území je otvorená, dynamická skupina, ktorá môže 
byť doplnená o ďalších špecialistov zo správ chránených území. Bude komunikovať predovšetkým 
elektronicky a bude sa schádzať podľa potreby v jednotlivých fázach hodnotenia a získavania 
výstupov. Zo stretnutí sa budú vyhotovovať záznamy s návrhmi opatrení a termínov na ich realizáciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.protectedplanet.net/


Zloženie Pracovnej skupiny pre kategorizáciu chránených území podľa IUCN 
 

P.č. Meno Pracovisko Kontakt 

Ministerstvo životného prostredia SR 

1. Ing. Ján Julény odbor tvorby krajiny jan.juleny@enviro.gov.sk 

2. RNDr. Jana Durkošová odbor ochrany prírody jana.durkosova@enviro.gov.sk 

Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR 

3. Mgr. Michal Adamec sekcia ochrany prírody a krajiny michal.adamec@sopsr.sk 

4. Ing. Branislav Faško odb. starostlivosti o prír. a krajinu branislav.fasko@sopsr.sk 

5. RNDr. Ján Kadlečík odb. medzinárodných dohovorov jan.kadlecik@sopsr.sk 

6. Ing. Ivan Koubek odb. medzinárodných dohovorov ivan.koubek@sopsr.sk 

7. Ing. Milan Krištof odb. ochrany lesných biotopov milan.kristof@sopsr.sk 

8. Ing. Andrej Saxa odb. monitoringu a reportingu andrej.saxa@sopsr.sk  

9. Ing. Tereza Thompson odb. medzinárodných dohovorov tereza.thompson@sopsr.sk 

10. Ing. Libor Ulrych, PhD. odb. ochrany nelesných biotopov libor.ulrych@sopsr.sk 

Organizačné útvary ŠOP SR 

11. Mgr. Zuzana Bartušová Správa NP Poloniny zuzana.bartusova@sopsr.sk 

12. Ing. Marián Gič Správa NP Poloniny marian.gic@sopsr.sk 

13. Ing. Peter Štofko Správa TANAP peter.stofko@sopsr.sk 

14. Ing. Katarína Žlkovanová, PhD. Správa TANAP katarina.zlkovanova@sopsr.sk 

15. RNDr. Lenka Papáčová Správa CHKO Cerová vrchovina lenka.papacova@sopsr.sk 

16. Mgr. Peter Puchala, PhD. Správa CHKO malé Karpaty peter.puchala@sopsr.sk 

 


