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ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2016 
schválené Poradou vedenia MŽP SR uznesením č. 11 zo dňa 14.1.2016 

 

Por. 
číslo 

Názov úlohy 
(stručná anotácia) 

Zodpovedný 
garant Termín 

Finančné zabezpečenie 
(EUR) Kapacita 

ľudských 
zdrojov 

(plánované 
osobohodiny)

Forma a užívatelia výstupu Príspevok 
zo štátneho 

rozpočtu 
Iné zdroje 

 
01.00 KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY 

 

01.01 

Prehodnocovanie národnej sústavy chránených území   
 metodická koordinácia a príprava metodík a jednotných postupov, 
 rušenie odprírodnených chránených území v zastavaných územiach obcí, 
 rušenie odprírodnených chránených území mimo zastavaného územia obcí,
 rušenie maloplošných chránených území podľa zoznamu schváleného 

z MŽP SR, kde predmet ochrany zanikol alebo odpadol dôvod ochrany, 
 spolupráca pri vyhlasovaní obecných chránených území (§ 25a zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), 
 aktualizácia hraníc vybraných chránených území v súlade so záujmami 

ochrany prírody (vyňatie zastav. územia obcí, odprírodnených častí 
a pod.),  

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 20 965 3 649 VZ 3 500 
analýza, odborný podklad 
 
MŽP SR 



2 
 

01.02 

Zonácia veľkoplošných chránených území 
a) Tatranský národný park 
- vypracovanie a schválenie (MŽP SR) spôsobu výpočtu finančnej náhrady 

podľa nariadenia vlády č. 7/2014 Z.z. 
- vypracovanie a schválenie zmlúv o budúcich zmluvách, zámeny pozemkov 

a pod. 
- aktualizácia parcelného stavu a hraníc v zmysle zmien v katastri 

nehnuteľností  
- aktualizácia identifikácie dotknutých vlastníkov, správcov a užívateľov 

pozemkov 
- spolupráca s OÚ pri prerokovávaní návrhov 
- rokovanie so známymi vlastníkmi, užívateľmi a nájomcami 
- prerokovanie so samosprávami, vedeckou obcou, dotknutými subjektmi 
- prerokovanie návrhu zonácie v rámci zonačnej komisie  
- spracovanie nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasuje TANAP 
- vypracovanie programu starostlivosti 
- spolupráca s príslušnými orgánmi ochrany prírody počas schvaľovacieho 

a pripomienkovacieho procesu 
 
b) Národný park Slovenský raj 
- uzavretie zmlúv o výkupe, nájme a zmluvnej starostlivosti (do nadobudnutia 
účinnosti nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasuje NP Slovenský raj, jeho zóny 
a ochranné pásmo) 
- výkup pozemkov, nájom pozemkov, zmluvná ochrana (§§ 61b-61d zákona) 
 
c) Príprava podkladov pre prípravu zonácie ďalších veľkoplošných chránených 
území podľa požiadaviek Porady vedenia MŽP SR 

RŠOP SR, 
príslušné 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 9 584
1 668 VZ

282 573 
MŽP1

1600

odborné podklady, vyhlášky, 
usmernenia 
 
MŽP SR 

01.03 
Koncepcia ochrany prírody a krajiny 
a) Vyhodnotenie predchádzajúcej koncepcie   
b) vypracovanie návrhu koncepcie ochrany prírody na roky 2016 – 2025 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 5 990 1 043 VZ 1 000
analýza, odborný podklad 
 
MŽP SR 

                                                 
1 V zmysle Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný 
park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 

 Nájom pozemkov (§ 61b zákona č. 543/2002 Z.z.) – 20 941 € 
 Výkup pozemkov (§ 61c zákona č. 543/2002 Z.z.) – 206 646 € 
 Zmluvná starostlivosť (§ 61d zákona č. 543/2002 Z.z.) – 54 986 € 
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01.04 

Vyhlasovanie území európskeho významu (ÚEV) v národných kategóriách 
chránených území podľa § 50 zákona č. 543/2002 Z.  z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov 
a) spracovanie projektov ochrany pre ÚEV neprekrývajúce sa s národnou 

sústavou chránených území, vrátane analýzy vplyvov podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a ich zaslanie na MŽP SR 

b) predrokovanie náhrad obmedzení bežného obhospodarovania v 
navrhovaných CHÚ s dotknutými subjektmi po odsúhlasení zámeru na 
vyhlásenie chránených území Poradou vedenia MŽP SR 

c) vypracovanie zámerov na vyhlásenie ÚEV, návrhov nariadení vlády 
a všetkých podkladov pre OÚ v sídle kraja 

d) účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie ÚEV v národnej 
kategórii chránených území 

e) súčinnosť s MŽP SR pre prípravu materiálov na rokovanie vlády   

RŠOP SR  
a vybrané 
organizačné 
útvary 
 

31.12.2016 59 900 10 426 VZ 10 000

projekty ochrany, účasť na 
rokovaniach, aktualizovaný 
národný zoznam ÚEV 
 
MŽP SR, OÚ 

01.05 

Doplnenie národného zoznamu ÚEV podľa požiadaviek Európskej 
komisie (C etapa) 
a) príprava podkladov pre MŽP SR 
b) identifikácia parciel, vlastnícko-užívateľských vzťahov podľa pokynov 

MŽP SR, 
c) návrh harmonogramu a príprava rokovaní C etapy ÚEV (mapy, podklady, 

náhrady),  
d) prerokovanie zámerov zaradiť navrhované ÚEV do národného zoznamu 

ÚEV,  
e) spracovanie prehľadov, štatistík z rokovaní a vyhodnotenie výsledkov 

rokovaní 
f) vyplnenie databázy Štandardný dátový formulár pre všetky lokality 
g) spolupráca na príprave materiálu pre rokovanie vlády SR  
h) zaslanie návrhu Európskej komisii 
i) aktualizácia výnosu MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zahŕňajúca všetky etapy 

národného zoznamu ÚEV 

RŠOP SR  
a vybrané 
organizačné 
útvary 
 

31.12.2016 419 300 71 594 VZ 71 800

účasť na rokovaniach, 
aktualizovaný národný 
zoznam ÚEV, SDF,  
 
MŽP SR 

01.06 

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV SR) 
a) spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu pre 

programové obdobie 2014 – 2020 a na zabezpečovaní ich implementácie  
b) spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre žiadateľov PRV SR 
c) účasť v Monitorovacom Výbore Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 
d) spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike 

RŠOP SR, 
vybrané 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 5 391 938 VZ 900

účasť na rokovaniach, 
analýzy, odborné podklady, 
potvrdenia pre žiadateľov, 
MP a RV SR, PPA, MŽP 
SR, vlastníci pozemkov  
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01.07 

Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených jaskýň 
a) Spracovanie návrhu na rozšírenie ochranného pásma NPP Čachtická 

jaskyňa 
b) Súčinnosť pri vyhlasovaní ochranného pásma PP Kysacká jaskyňa (projekt 

odovzdaní na OÚ Košice v roku 2013) a PP jaskyňa Ľudmila (projekt 
odovzdaný na OÚ Žilina v roku 2014). V prípade ukončenia ťažby 
a zabezpečenia Tomášovského kameňolomu spresniť hranice 
navrhovaného ochranného pásma PP Tomášovská jaskyňa, k. ú. Spišské 
Tomášovce (úprava projektu) 

SSJ  
 31.12.2016 2 486 433 VZ 415

projektová dokumentácia, 
účasť na pracovných 
rokovaniach 

01.08 

Verejnosti voľne prístupné jaskyne 
Spracovanie návrhu na vyhlásenie PP Jazvínska jaskyňa, k. ú. Malá Lehota za 
verejnosti voľne prístupnú jaskyňu. 
Súčinnosť pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných jaskýň: Jaskyňa 
v Tupej skale, Závrt pod cestou, Portálová jaskyňa, Lučivianska jaskyňa 
(návrhy zaslané na vyhlásenie v roku 2013) a Partizánska jaskyňa (návrh 
zaslaný na vyhlásenie v roku 2014). 

SSJ  
 31.12.2016 749 130 VZ 125

projektová dokumentácia, 
účasť na pracovných 
rokovaniach 

01.09 
Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy 
 poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri komplexnom  

zisťovaní stavu  lesa  a rámcovom plánovaní 

RŠOP SR 
 31.12.2016 10 782 2 085 VZ 2000

vyhlášky, usmernenia  
 
MŽP SR 

01.10 

Invázne druhy 
a) aktualizácia národnej stratégie pre invázne druhy, v súlade 

s implementáciou Nariadenia EÚ o inváznych nepôvodných druhoch, 
b) vypracovanie Akčného plánu pre vybrané druhy vzbudzujúce obavy Únie 

v súlade s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a riadení introdukcie 
a šírenia cudzích inváznych druhov  

c) iné (napr. účasť na zasadnutiach Vedeckého fóra) 

RŠOP SR  31.12.2016 2 995 521 VZ 500

vypracovanie stratégie 
a akčného plánu, 
dokumentácia 
 
úrady, MŽP SR 

01.11 

Programy starostlivosti (PS) o CHVÚ a ÚEV prekrývajúce sa s národnou 
sústavou CHÚ (spracované v rámci projektov OPKŽP a LIFE+); 
a) spracovanie analýzy vplyvov PS (na štátny rozpočet, zamestnanosť ai.) 

o 34 CHVÚ a návrh harmonogramu ich postupného prerokovania 
a vyhlasovania;  

b) prerokovanie návrhu PS o CHVÚ Horná Orava a o ďalšie vybrané CHVÚ 
(podľa harmonogramu) a príprava ďalších podkladov do materiálu na 
rokovanie vlády SR  

c) dopracovanie programu PS o vybrané ÚEV  
d) súčinnosť s okresnými úradmi v sídle kraja pri ich prerokovaní. 

RŠOP SR, 
vybrané org. 
Útvary 
 

31.12.2016 5 990 1 043 VZ 1000
dokumentácia 
 
úrady, MŽP SR 
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01.12 

Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej 
republiky – plnenie úloh a súčinnosť s ostatnými dotknutými subjektmi 
úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 225/2014 zo 14.5.2014 
- 1.8.1 Spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia SR na prehodnotení 

chránených území z hľadiska určenia predmetu ochrany, cieľov a významu jeho 
ochrany, opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany, pri zohľadňovaní optimálneho 
využitia územia a jeho zdrojov, vrátane potenciálu využívania dreva. 

- 2.1.1 Vypracovať spoločný metodický pokyn MŽP SR a MPRV SR na postup 
orgánu štátnej správy pri riešení žiadosti o udelenie súhlasu pre výstavbu lesných 
ciest a zvážnic v územiach s 3. a 4. stupňom ochrany s ohľadom na protipožiarnu 
ochranu a zvýšenia využiteľných zdrojov surového dreva. 

-  2.2.1 Analyzovať súčasný stav lesnej cestnej siete vo vzťahu k vplyvom na životné 
prostredie a navrhnúť jej parametre a hustotu v chránených územiach za účelom 
optimálneho využitia potenciálu dreva v súlade so zachovaním záujmov ochrany 
prírody a krajiny. 

-  2.8.1 Iniciovať naformulovanie celospoločenskej objednávky na zabezpečovanie 
reálnych cieľov ochrany prírody s ohľadom na finančné a majetkové možností 
štátu. 

RŠOP SR, 
vybrané 
organizačné 
útvary 
 
 

31.12.2016 5 990 2 299 VZ 1000
odborné podklady 
 
MŽP SR, MPaRV SR 

01.13 

Legislatívne úlohy: 
a) pripomienkovanie materiálov a návrhov právnych predpisov (interné 

a medzirezortné pripomienkové konanie) 
b) spolupráca pri implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a riadení introdukcie 
a šírenia cudzích inváznych druhov 

c) aktualizácia Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975, 
d) iné 

RŠOP SR  
 31.12.2016 7 188 1 380 VZ 1200

odborné podklady, vyhlášky, 
usmernenia 
 
MŽP SR 

01.14 Koncepcia rozvoja jaskýň do roku 2020 
Vypracovanie koncepcie rozvoja jaskýň s výhľadom do roku 2020 SSJ 30.6.2016 1 198 200  Koncepcia, legislatíva 

Spolu „Koncepčné a legislatívne úlohy“ 
 558 508

97 209 VZ
282573 
MŽP1

95 240  
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02.00 VÝKON ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY 
 

02.01 

Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy a pre 
iných žiadateľov 
a) vypracovanie odborných stanovísk (na základe požiadaviek orgánov 

ochrany prírody podľa § 65a ods. 1 písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) 

b) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe požiadaviek iných orgánov 
alebo právnických a fyzických osôb 

c) vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 496 373 86 394 VZ 82 867

spolupráca s orgánmi ŠS, 
stanoviská, účasť na 
pracovných rokovaniach 
MŽP SR, OÚoSŽP SIŽP 

02.02 

Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov  
a) vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich 
evidencia (stanoviská k EIA, SEA, § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) 

b) vypracovanie stanovísk k projektom financovaným z fondov EÚ 
s ohľadom na územia Natura 2000 a evidencia projektov (deklarácie 
Natura 2000) 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 104 280 18 150 VZ 17 409
stanoviská, odborné 
podklady 
štátna správa 

02.03 

Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny 
(OCHČPK) 
a) účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, 

konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy  
b) poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní 

revízií chránených území v súvislosti s implementáciou postupov 
prehodnotenia národnej sústavy chránených území

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 45 153 7 859 VZ 7 538
odborné podklady, účasť 
na revíziách a konaniach 
OÚoSŽP, SIŽP 
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02.04 

Účasť v odborných komisiách 
a) komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
b) komisia pre environmentálne škody 
c) poradný zbor v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
d) komisia pre životné prostredie a poľovníctvo pri Slovenskej poľovníckej 

komore 
e) finančný príspevok 
f) predkupné právo štátu 
g) SAŽP – komisie pre krajinu 
h) medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného rastu 
i) pracovná skupina pre zostavenie a implementáciu arboristických 

štandardov 
j) komisia pre Levické poľovnícke dni 
k) pracovná skupina pre biodiverzitu 
l) MEKO MISO – spolupráca s PPZ a MV SR 
m) Pracovná skupina MAES - SK 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary  

31.12.2016 5 690 990 VZ 950
odborné podklady 
 
MŽP SR, MPaRV SR 

02.05 

Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie 
a) priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov,  rozhodnutí 

a podmienok vydaných na jeho základe,  
b) riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie, blokové pokuty, 

podnety, oznámenia, stanoviská a účasť na konaniach na základe 
požiadaviek orgánov), vedenie evidencie priestupkov 

c) koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní, 
d) výkon súčinnostných služieb s PZ, členmi stráže prírody a SIŽP  
e) vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR 
f) distribúcia odznakov a preukazov pre členov stráže prírody a organizácie 

OP, zabezpečenie výroby (renovácie) odznakov a preukazov pre členov 
stráže prírody 

g) obnovenie speleologickej strážnej služby v najviac ohrozených jaskyniach 
V SR v spolupráci s oblastnými skupinami Slov speleologickej spoločnosti

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 388 781 67 668 VZ 64 905

Kontroly, evidencia, 
odznaky a preukazy 
 
Štátna správa, OÚoSŽP, 
SIŽP, polícia 

02.06 

Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie dokumentácie 
ochrany prírody vrátane jej odborného posúdenia  
a) projekty ochrany a programy starostlivosti o CHÚ (mimo tých, ktoré sú 

riešené v iných úlohách a projektoch), vrátane hodnotenia podľa 
kategorizácie IUCN  

b) programy záchrany a starostlivosti o chránené živočíchy (podľa potreby) 
c) programy záchrany a starostlivosti o chránené rastliny (podľa potreby) 
d) projekty ochrany chránených stromov 
e) programy starostlivosti a záchrany chránených stromov  
f) zrušenie ochrany chránených stromov a chránených území 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary 
 

31.12.2016 9 884 1 720 VZ  1 650

dokumentácia OPaK/ 
ŠOP SR, št. správa 
 
MŽP SR 
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02.07 

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania 
a) uzatváranie nájomných zmlúv, zmlúv o obhospodarovaní a zmluvnej 

starostlivosti a pod. 
b) centrálna evidencia zmlúv v zmysle § 61a až 61d zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
c) vyhotovenie návrhu zoznamu pozemkov vo vybraných chránených 

územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom pozemkov, výkup 
pozemkov a zmluvnú starostlivosť 

d) poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu výšky finančných 
prostriedkov na zabezpečenie financovania náhrad  

e) určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za obmedzenie bežného 
obhospodarovania, za nájom a pod. 

f) kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane z pozemkov pre účely 
finančnej náhrady 

g) kvantifikácia výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na 
úrovni chránených území a národnej úrovni, vrátane prehľadu 
o kompenzačných platbách poskytovaných z EÚ zdrojov 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 44 925 7 819 VZ 7 500

dokumentácia OPaK/ 
ŠOP SR, št. správa 
 
MŽP SR 

02.08 

Rámcová smernica o vodách (RSV) 
a) spolupráca pri implementácii RSV 
b) hodnotenia suchozemských ekosystémov závislých na podzemných 

vodách  
c) Vodný plán Slovenska – plnenie úloh 
d) spolupráca so Sekciou vôd MŽP SR, ostatnými a rezortnými organizáciami
e) účasť v pracovnej skupine PS 5 – Povodne 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 8 985 1 564 VZ 1 500

dokumentácia OPaK/ 
ŠOP SR, št. správa 
 
MŽP SR 

 
Spolu „Výkon štátnej ochrany prírody“ 1 104 071 192 164 VZ 184 319 

 

 
 

03.00 PRAKTICKÁ STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY (ĎALEJ „OCHČPaK“) A JASKYNE 
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03.01 

Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 
reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín  v zmysle uplatňovania 
povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene 
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 
neskorších predpisov, č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 229/1991 Zb. 
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
v znení neskorších predpisov, č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 
a) spolupráca s  vlastníkmi a užívateľmi, upozorňovanie na povinnosť 

odstraňovania  
b) likvidácia náletu nepôvodných a inváznych druhov bylín a drevín 

v prípade neznámych vlastníkov 
c) vypracovanie informačných materiálov o inváznych druhoch rastlín 

a možnostiach ich odstraňovania a ich distribúcia na obce a OÚ 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary 
 

31.12.2016 26 955 4 692 VZ 4 500
manažmentové opatrenia 
 
OÚoSŽP 

03.02 

Praktická starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín 
v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich 
z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva 
k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom v znení neskorších predpisov, č. 504/2003 Z. z. o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
v znení neskorších predpisov 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary  
 

31.12.2016 89 850 15 638 VZ 15 000
 manažmentové opatrenia 
 
OÚoSŽP 

03.03 
Praktická starostlivosť o chránené stromy  
 zabezpečenie praktickej starostlivosti o 204  chránených stromov a ich 

skupín, vrátane stromoradí 

RŠOP SR, 
vybrané 
organizačné  
útvary 
 

31.12.2016 17 970 3 128 VZ
111 000 MŽP 3 000

manažmentové opatrenia 
 
OÚoSŽP 
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03.04 

Realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov 
a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a 
evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov 
v krajine 
CHKO Biele Karpaty (4 lokality), CHKO Cerová vrchovina (1 lokalita), 
CHKO Kysuce (2 lokality),  NP Malá Fatra (2 lokality), CHKO Malé Karpaty 
(3 lokality), NP Muránska planina (4 lokality), NAPANT (7 lokalít), PIENAP 
(2 lokality), CHKO Poľana (1 lokalita), CHKO Ponitrie (3 lokality), RCOP 
Prešov (3 lokality), NP Slovenský kras (1 lokalita), NP Slovenský raj (1 lok.),  
CHKO Strážovské vrchy (2 lokality), TANAP (4 lokality), CHKO Vihorlat (1 
lokalita), CHKO Východné Karpaty (1 lokalita), CHKO Štiavnické vrchy (3 
lokality), CHKO Horná Orava (2 lokality),Veľká Fatra (5lokalít). 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary 
 

31.12.2016 80 518 14 014 VZ 13 442 manažmentové opatrenia 
OÚoSŽP 

03.05 

Praktická starostlivosť o chránené živočíchy 
a) kontrola hniezdenia sov a dravcov 
b) mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd bociana čierneho a 

bociana bieleho; 
c) úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre vtáctvo, oprava/inštalácia 

búdok dutinových hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov; 
d) kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi el. vedenia;  
e) ochrana dážďovníkov a realizácia opatrení pri zatepľovaní 

a rekonštrukciách budov 
f) úprava liahnísk obojživelníkov a plazov 
g) monitoring, jarné a jesenné sčítanie kamzíkov (R. r. tatrica),  
h) ochrana netopierov: čistenie budov s výskytom netopierov, inštalácia 

búdok a realizácia opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov 
i) sledovanie, upozorňovanie na výskyt a eliminácia inváznych druhov 

živočíchov  
j) mapovanie šeliem a dravcov 
k) iné aktivity, týkajúce sa chránených živočíchov (mapovanie a manažment) 

vydra riečna, bobor vodný, jasoň červenooký, motýle rodu Maculinea, 
svišť vrchovský tatranský 

l) údržba a prevádzka ornitologických stacionárov (kosenie a odstraňovanie 
krovín okolo odchytových línií) 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary 
 

31.12.2016 119 800 20 851 VZ 20 000
manažmentové opatrenia 
 
OÚoSŽP 

03.06 

Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v rámci ŠOP SR 
a) prevádzka 4 rehabilitačných a 14 chovných staníc,  
b) evidencia v zmysle platných predpisov a pod. 
c) odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov 
d) dobudovanie rehabilitačnej stanice v Bratislavskom kraji 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 30 938 5 385 VZ 5 165
manažmentové opatrenia 
 
OÚoSŽP 
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03.07 

Prevádzka sústavy záchranných zariadení 
(nadväzuje na úlohu 03.06) 
a) úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré, zranené alebo 

poškodené chránené živočíchy 
b) prijímanie oznámení o nájdených chránených živočíchoch  
c) určovanie nakladania s nimi a vedenie evidencie 
d) odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 6 978 65 000 MZP 
1 215 VZ  1 165

manažmentové opatrenia 
 
OÚoSŽP 

03.08 

Praktická starostlivosť o jaskyne 
a) operatívne riešenie havarijných prípadov uzatvárania a čistenia jaskýň a 

opravy zariadení v jaskyniach. 
b) uzatváranie a stabilizácia vchodov vybraných jaskýň 

SSJ  31.12.2016 7 446 1 296 VZ 1 243 realizácia prác 

03.09 

Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí 
sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, 
Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, 
Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných 
blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a 
majetku organizácie.  

SSJ 31.12.2016 1 498 261 VZ 250 realizácia prác, verejné 
obstarávanie 

03.10 

Označovanie CHÚ a chránených stromov (CHS) 
a) základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV) 
b) základné označenie CHVÚ 
c) doplnkové označenie CHÚ 
d) obnova označenia CHÚ 
e) označovanie CHS 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 182 144 31 702 VZ 30 408 Označenie 
MŽP SR, OÚoSŽP 

03.11 

Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými druhmi živočíchov, ich 
riešenie a manažment určených živočíchov 
a) účasť na komisionálnom šetrení škôd  
b) spolupráca so štátnou správou pri šetrení škôd 
c) pravidelné dopĺňanie databáz škôd spôsobených chránenými živočíchmi  
d) vedenie evidencie škôd  
e) spolupráca pri príprave usmernení 
f) príprava centrálnej evidencie škôd 
g) zlepšenie stavu konfliktných druhov živočíchov zlepšením ich vnímania zo 

strany verejnosti  
h) zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom škôd 
i) propagácia a podpora praktických opatrení 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné 
útvary  

31.12.2016 11 980 2 085 VZ 2 000

spolupráca s orgánmi 
štátnej správy, formuláre, 
centrálna databáza  
MŽP SR, OÚoSŽP 
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03.12 

Zabezpečenie realizácie opatrení v ochranných pásmach chránených 
území slúžiacich na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov 
z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená 
výnimka na spracovanie náhodnej ťažby (v zmysle §28 ods. 3 zákona 
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov) 
a) monitoring výskytu  a odchyt hmyzích škodcov pomocou feromonových 

lapačov s vloženými feromonovými odparníkmi 
b) výroba, inštalácia a asanácia klasických lapákov I., II. a III série v zmysle 

STN 48 2711 
c) asanácia aktívnych chrobačiarov spôsobom ťažby napadnutého stromu, 

odvetvenie, prípadné odkôrnenie a priblíženie na OM alebo ponechanie 
v poraste 

d) asanácia aktívnej biomasy (deaktivácia po ťažbovej hmoty nehrúbia – 
vetvy, vrcholce, odkôrnená kôra) 

e) biologická ochrana – použitie entomopatogénnej huby BoVeril na 
likvidáciu hmyzích škodcov, inštalácia a údržba vtáčích búdok (podpora 
hniezdenia hmyzožravého vtáctva) 

 
RŠOP SR, 
vybrané 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 29 950 1 852 620 EF  
143 467 MZP 5 000

manažmentové opatrenia, 
administrácia, kontrola 
výkonu, zmluvy 
 
realizácia exter. 
dodávateľmi 

03.13 Zásahový tím na riešenie manažmentu medveďa hnedého 

RŠOP SR, 
vybrané 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 1 180 72 000 MŽP 197
manažmentové opatrenia, 
administrácia, kontrola 
výkonu 

 
Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“ 607 207 100 267 VZ

1 852 620 EF
391 467 MŽP

 
101 370 

 

 
 

 
04.00 VEDA A VÝSKUM 

04.01 
Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov a inváznych 
druhov vzbudzujúcich obavy Únie v rámci Slovenska 
 údaje z mapovania vložené ako výskytové údaje v KIMS 

RŠOP SR, 
všetky org. 
útvary 

31.12.2016 13 478 2 346 VZ 2 250
Databázy 
 
OÚoSŽP, SIŽP 

04.02 
Mapovanie populácií druhov rastlín národného významu 
druhy, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia (podklady pre prehodnotenie ČZ 
a prílohy vyhlášky) 

RŠOP SR,  
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 26 955 4 692 VZ 4 500

mapovanie, údaje ISTB, 
podklady pre 
dokumentáciu OPaK 
verejnosť, úrady 
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04.03 

Geologický a geomorfologický výskum jaskýň pre potreby ochrany 
prírody  
a) NPP Belianska jaskyňa - štruktúrno-geologický výskum, vplyv zlomovej 

tektoniky na vznik a vývoj jaskyne 
b) NPP Demänovské jaskyne - geologická stavba kontaktnej zóny alogénneho 

krasu Demänovskej doliny a jej vplyv na vývoj jaskynného systému a 
hydrológiu ramsarskej lokality 

c) monitorovanie recentných tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach: 
Driny, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska, 
Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Liskovská jaskyňa, 
Brestovská jaskyňa a iné  (v spolupráci so ŠGÚDŠ, Bratislava – regionálne 
centrum Košice a Ústavom štruktúry a mechaniky hornín AV ČR v Prahe) 

SSJ 31.12.2016 5 631 980 VZ 940 záverečná správa 

04.04 

Biospeleologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody 
a) Plavecká jaskyňa – inventarizačný výskum na posúdenie možností 

sprístupnenia jaskyne 
b) Malá Kamenná - inventarizačný výskum na spresnenie podmienok ochrany
c) jaskyňa Diablova diera –hydrobiologický výskum na posúdenie vplyvu 

prevádzky lomu Poľanovce na jaskynnú faunu 
d) Brestovská jaskyňa – monitorovanie stavu fauny v súvislosti so 

sprístupňovaním jaskyne 
e) jaskyňa Zápoľná – doplňujúci hydrobiologický výskum na spresnenie 

podmienok ochrany 

SSJ 31.12.2016 9 356 1 628 VZ 1 562 odborná správa 

04.05 

Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ochrany 
prírody 
a) monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd v NPP Domica, NPP 

Gombasecká jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Jasovská 
jaskyňa, NPP Milada, NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, 
NPP Skalistý potok, NPP Zápoľná jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne 

b) PP Majkova jaskyňa - hydrochemický výskum (v spolupráci s PríF UK 
Bratislava) 

c) jaskyňa Diablova diera – posúdenie vplyvu prevádzky lomu Poľanovce na 
kvalitu podzemných krasových vôd 

SSJ  31.12.2016 7 997 1 392 VZ 1 335 odborná správa 

04.06 

Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody 
a) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť 

NPP Demänovské jaskyne)   
b) NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP 

Ochtinská aragonitová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, 
Demänovská jaskyňa mieru a Pustá jaskyňa (súčasti NPP Demänovské 
jaskyne), NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Milada, NPP Brestovská jaskyňa, 
NPP Važecká jaskyňa 

c) Malužinská jaskyňa – inventarizačný výskum na posúdenie možností 
sprístupnenia jaskyne 

d) Zápoľná - pokračovanie základného klimatického monitoringu 

SSJ  31.12.2016 10 824 1 884 VZ 1 807 odborná správa 
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04.07 

Ekosystémové služby (MAES-SK) 
úloha vychádza z Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich 
z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 
schválené uznesením vlády 442/2014, úlohy delegované pre ŠOP SR č. 62, 63, 
67 a 68) 
a) prehodnocovanie spoločenských hodnôt biotopov na podklade konceptu 

ekosystémových služieb 
b) spolupráca v pracovnej skupine pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov 

a ich služieb na Slovensku  (MAES-SK) 
c) vypracovanie metodiky mapovania a hodnotenia stavu ekosystémov 

a implementácia na modelových územiach 
d)  vypracovať katalóg ekosystémových služieb s dôrazom na tie, ktoré majú 

význam pre chránené územia 
e) vypracovať metodiku hodnotenia vybraných ekosystémových služieb (v 

súčinnosti s ostatnými členmi skupiny MAES-SK) 

RŠOP SR,  
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 17 970 3 128 VZ 3 000 Príprava podkladov 
a metodických východísk 

 
Spolu „Veda a výskum“ 92 211 16 050 VZ 15 394  
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05.00 PREVÁDZKA SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA  
 

05.01 

Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít:  
a) Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach: 

realizácia poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s 
realizáciou služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, 
z oblasti verejného zdravotníctva, z oblasti bezpečnosti návštevníkov a 
bezpečnosti práce (aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich 
uvedenie do praxe, zabezpečenie funkčnosti ozvučovacích systémov na 
podávanie sprievodných slov pre zahraničných návštevníkov, 
komunikačných systémov, zabezpečovacích systémov, starostlivosť o  
vozový park, obstaranie osobných ochranných prostriedkov, ručných 
svietidiel, vývoz tuhého komunálneho odpadu a pod.).  

b) Zabezpečenie doplnkových služieb k sprievodcovskej činnosti: realizácia 
poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s realizáciou 
služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, z oblasti 
verejného zdravotníctva a pod. a so zabezpečením ich kvality (obstaranie 
polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné 
náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač 
označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky, 
zabezpečenie deratizácie a sanitácie, odberu vzoriek vody). 

c) Príprava prevádzkovania Demänovskej jaskyne mieru (zabezpečenie 
stanovísk k zámeru sprístupnenia, schvaľovacie zámeru) 

SSJ 31.12.2016 920 400 161 061 VZ 153 656

realizácia prác, aktívna 
účasť na podujatí, 
zakúpenie zariadení a 
materiálového vybavenia, 
školenia, propagácia, 
propagačné materiály, 
doplnkové služby, 
obstaranie tovaru, 
sprievodcovská činnosť 
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05.02 

Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť vrátane činnosti informačných 
stredísk ochrany prírody a Školy OP vo Varíne 
a) výchovno-vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny (súťaže, 

prednášky, exkurzie, ochranárske tábory, ekofilmy, ekohry, tvorivé dielne, 
čistenie chránených území, studničiek, pozorovanie vtáctva.... ) 

b) aktivity v rámci významných ochranárskych dní (Medzinárodný deň  
biodiverzity, Svetový deň mokradí, Deň Zeme, Európsky deň parkov, Deň 
karpatských  parkov, Svetový deň sťahovavého vtáctva, Svetový deň 
migrácie rýb - 21.5., Deň vody, Európsky deň vtáctva, Deň lesa, Svetový 
deň ŽP, Svetový deň ochrany zvierat, Dni ochrany prírody, Európska noc 
netopierov), vzdelávacie programy pre verejnosť 

c) tlačové správy k podujatiam v regionálnych a celoslovenských médiách 
d) výstavy (plagáty, výtvarné práce, fotografie), vrátane reinštalácie výstavy 

Ekoplagát   
e) súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít MŽP SR a príprave 

podkladov pre médiá  
f) príprava na zavedenie sprievodcovskej služby vo vybraných chránených 

územiach 
g) príprava a zhotovenie propagačných materiálov a konferencie k 50. 

výročiu Pieninského národného parku (kniha, film, propagačné materiály) 
h) zabezpečenie aktivít podporujúcich stav a rozvoj poskytovaných služieb, 

propagácia, prezentácia jaskýň vrátane svetového dedičstva na verejnosti: 
vybavenie areálov jaskýň prezentačnými prvkami, príprava prezentačných 
materiálov pre jaskyne a sprievodné podujatia, medzinárodné veľtrhy a 
výstavy cestovného ruchu, výstavná činnosť, tlač propagačných 
materiálov, inzercie, reklamy, obstaranie a údržba informačných, 
reklamných, smerových tabúľ a označení a pod. 

i) zabezpečenie tlačových a polygrafických materiálov 
j) zabezpečenie prezentačných materiálov a aktivít (sprievodné slová, 

reklama, inzercia..) 
k) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 
Propagácia ŠOP SR na podujatiach organizovanými inými subjektami  
a) účasť na festivale Hory a mesto – apríl 2016 – výstavy, premietanie 

filmov, info stánok, prednášky 
b) účasť na podujatiach Týždeň vedy a techniky, Noc výskumníkov a iné 

RŠOP SR,  
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 17 353 3 020 VZ 2 897

výchovno – vzdelávacie 
podujatia, odborné 
konferencie, semináre, 
poskytovanie informácií 
o OP /  
 
štátna správa, vlastníci, 
užívatelia pozemkov, 
verejnosť 
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05.03 

Náučné zariadenia 
a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných bodov, 

informačných stredísk (oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, 
obnova náterov) 

b) náučné expozície, chodníky a panely pri jaskyniach - zabezpečenie stálych 
expozícií a výstav, tvorba a údržba náučných a informačných panelov pre 
jaskyne: 
- príprava obnovy náučnej expozície vo vstupom areáli Jasovskej jaskyne 
-doplnenie náučných panelov pri Bystrianskej jaskyni, Harmaneckej 
jaskyni a Belianskej jaskyni 
-inovácia náučných panelov pri Važeckej jaskyni a Dobšinskej ľadovej 
jaskyni 
-obnova orientačných značení pri Demänovskej ľadovej jaskyni, 
Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni 

c) vybudovanie náučnej botanickej a dendrologickej lokality pri Infocentre 
pod chatou Pieniny 

RŠOP SR,  
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 18 797 2 609 VZ 3 138 NCH, NL/  
Verejnosť 

05.04 

Odborné vzdelávanie zamestnancov ŠOP SR 
a) porady odborných pracovníkov a strážcov 
b) porady  vedenia 
c) odborné školenia 
d) semináre, workshopy, konferencie  

RŠOP SR, SSJ, 
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 8 985 699 VZ 1500
Odborné porady 
 
ŠOP SR 

05.05 

Príprava a vydanie periodických a neperiodických odborných publikácií 
a) príprava a vydanie časopisu Aragonit 
b) príprava a vydanie časopisu Slovenský kras (v spolupráci so Slovenským 

múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva) 
c) vedecký časopis Chránené územia Slovenska (elektronická verzia) 
d) zborník Ochrana prírody (elektronická verzia) 

RŠOP SR,  
SSJ  31.12.2016 6 140 1 069 VZ 1 025

vydanie publikácií/ ŠOP 
SR, št. správa, verejnosť  
 

05.06 

Príprava na znaleckú činnosť ŠOP SR 
 príprava podkladov na plnenie podmienok na zaradenie ŠOP SR ako 

znaleckej organizácie 
 školenie a odborné vzdelávanie zamestnancov, ktorí budú plniť úlohu 

znalcov 
 účasť na školeniach a vykonanie skúšok 

RŠOP SR,  
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 2 396 1 080 VZ 400

znalecká činnosť, posudky, 
školenia 
/ ŠOP SR, št. správa, 
verejnosť 

Spolu „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“ 974 071 169 538 VZ 162 616 
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06.00 MONITORING, REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA 
 

06.01 

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) 
a) napĺňanie systému údajmi o: 

 chránených a ohrozených druhoch a biotopoch,  
 inváznych druhoch rastlín a živočíchov, 
 chránených a ohrozených druhoch z výskumov a záverečných správ 

b) administrácia systému KIMS 

RŠOP SR, 
Všetky 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 
 59 900 10 426 VZ 10 000

odborný podklad, databáza 
 
ÚŽP, MŽP SR, ŠOP SR, 
SIŽP, odborná verejnosť 
 

06.02 

Chránené stromy (CHS) 
a) priebežná aktualizácia GIS vrstvy CHS 
b) priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné a CHS  
c) napĺňanie databázy pre evidenciu významných stromov 

RŠOP SR, 
Všetky 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 18 419 3 206 VZ 3 075
odborný podklad, databáza 
 
ÚŽP, SIŽP, ŠOP SR 

06.03 

Reporting pre Európsku komisiu 
a) spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách v zmysle čl. 9 

smernice o vtákoch (za rok 2015) 
b) elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v 

zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch 
c) príprava priebežného reportingu pre účely odpočtu plnenia ukazovateľov 

OP KŽP 
 

RŠOP SR 31.12.2016 59 900 10 426 VZ 10 000

vyplnené formuláre, 
odborný podklad /  
 
MŽP SR, Európska 
komisia 

06.04 

Správa databázy území Natura 2000 – Štandardný dátový formulár  
obsahová aktualizácia (podrobná revízia) SDF pre všetky ÚEV (najmä úpravy 
predmetov ochrany a parciel pre územia A etapy) s podrobným zdôvodnením 
zmien vykonaných vo väzbe na aktualizáciu výnosu MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 

RŠOP SR, 
všetky 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 59 900 15 638 VZ 10 000

vyplnené formuláre, 
odborný podklad /  
 
MŽP SR, Európska 
komisia 

06.05 

Príprava podkladov pre výročné správy, najmä: 
a) správa o stave životného prostredia,  
b) zelená správa,  
c) štatistický úrad, 
d) štatistiky pre OECD, 
e) správa o stave vodného hospodárstva, 
f) výročná správa ŠOP SR 
g)  ročný výkaz o výskume a vývoji, výkaz výskumno-vývojového 

potenciálu. 

RŠOP SR 31.12.2016 2 995 521 VZ 500
odborný podklad 
 
štátna správa 
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06.06 

Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky, poskytovanie dát, 
prevádzka siete 
a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti  
b) vedenie štátneho zoznamu 
c) poskytovanie údajov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

d) internetové pripojenie ŠOP SR v rámci siete ŽPNet 

RŠOP SR, 
vybrané 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 31 148 5 421 VZ 5 200
odborný podklad 
 
štátna správa, verejnosť 

06.07 

Zabezpečenie prevádzky, údržba a aktualizácia hardwarového 
a softwarového vybavenia  
a) servis a údržba serverov a IT infraštruktúry 
b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, podpora užívateľských 

aplikácií 
c) aktualizácia internetových stránok a  intranetových aplikácií 
d) administrácia webového a mailového servera 
e) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií 
f) zabezpečenie spotrebného IT materiálu a vstupeniek do sprístupnených 

jaskýň 
g) zabezpečenie koncepčných, systémových a rozvojových IT aktivít  (návrh 

riešenia novej informačnej služby pre návštevníkov) 
h) správa, prevádzka a údržba zabezpečovacích systémov sprístupnených 

jaskýň 

RŠOP SR, 
vybrané 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 94 504 16 449 VZ 15 777
zabezpečenie fungovania 
IS ŠOP SR 
ŠOP SR 

06.08 

Zabezpečenie implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre 
priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) a zákona č. 
3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie na ŠOP 
SR 
a) napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom  č. 3/2010 Z. 

z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 
b) príprava, správa a publikovanie dát témy 9, prílohy I. smernice INSPIRE 

a zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové 
informácie 

RŠOP SR 31.12.2016 11 980 2 085 VZ 2 000
odborný podklad 
 
MŽP SR, SAŽP 

06.09 
Aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku 
environmentálnu agentúru (so zohľadnením výsledkov hodnotenia CHÚ podľa 
metodiky IUCN) 

RŠOP SR 31.03.2016 7 188 1 251 VZ 1 200
Databáza 
 
EEA 

06.10 Monitorovanie netopierov v jaskyniach pre potreby ochrany prírody SSJ  31.12.2016 5 510 959 VZ 920 odborná správa 

06.11 

Klimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach 
v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975,  
stanovenia osobných dávok z expozície radónu u pracovníkov v podzemí 
(v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave) 
a kontinuálny monitoring radónu vo Važeckej jaskyni (v spolupráci 
s Geofyzikálnym ústavom SAV a FMFI UK v Bratislave) 

SSJ  31.12.2016 1 498 261 VZ 250 realizácia prác 
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06.12 

Centrálna evidencia jaskýň na Slovensku  
a) doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia 

vchodov jaskýň.  
b) budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov 

(fotoarchív, rezervačné knihy, mapových archív) a odbornej knižnice 
o jaskyniach. 

SSJ  31.12.2016 11 542 2 009 VZ 1 927
plnenie databázy, 
komplexná databáza, 
dokumentácia 

06.13 

Aktualizácia a kompletizácia meračskej a speleologickej dokumentácie 
jaskýň: 
a) terestrické 3D skenovanie – Ochtinská aragonitová jaskyňa, Belianska 

jaskyňa (v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach)  
b) zameriavanie a speleologická dokumentácia jaskýň   
c) digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z dokumentačných fondov 

SSJ  31.12.2016 15 874 2 763 VZ 2 650

dokumentácia, digitálne 
georeferencované mapy 
jaskýň, prírastkové 
zoznamy a databázy 

06.14 

Sledovanie kritériových druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany 
CHVÚ Záhorské Pomoravie  
a) sledovanie veľkosti populácií zimujúcich husí 
b) vyhodnotenie/porovnanie vplyvu lovu na nocoviskách husí  
c) sledovanie vplyvu lovu na populácie husí (poľovné/nepoľovné zóny) 
d) identifikovať možné zdroje rušenia a ohrozenia v mieste a čase 

RŠOP SR, 
S-CHKO 
Záhorie 

31.12.2016 7 547 1 314 VZ 1260

 
výsledky o početnosti 
populácií, zmenách / 
orgány a organizácie 
štátnej správy, vlastníci a 
užívatelia 
 

06.15 

Nový biogeografický proces týkajúci sa území Natura 2000 koordinovaný 
zo strany Európskej komisie za účelom návrhu vykonávaných 
manažmentových opatrení pre vybrané typy biotopov a druhov 
európskeho významu:  
a) aktívna účasť na odborných podujatiach, sérii biogeografických 

seminárov,  
b) spracovanie dokumentu pre vzorový manažment vybraných biotopov 

v alpskom biogeografickom regióne (vodných príp. lúčnych) v spolupráci 
s národnými expertmi 

RŠOP SR 31.12.2016 17 970 3 128 VZ 3 000
plnenie databázy, 
komplexná databáza, 
dokumentácia 

06.16 

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu 
a) monitoring vybraných biotopov a druhov na existujúcich monitorovacích 

lokalitách v rámci udržateľnosti projektu 
b) monitoring  vtákov na lokalitách doterajšieho monitorovania v rámci 

udržateľnosti projektu 

RŠOP SR  
všetky 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 89 850 12 511 VZ 15 000  Realizácia monitoringu, 
udržateľnosť projektu 

06.17 

Aktualizácia internetovej stránky k inváznym druhom  
 poskytnutie informácií o inváznych druhoch rastlín a živočíchov v zmysle 

slovenskej legislatívy  
 informácie o inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie 

RŠOP SR 31.12.2016 1 797 313 VZ 300  

 
Spolu „Monitoring, reporting, informatika a dokumentácia“ 497 522 88 681 VZ 83 059
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07.00 INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ 
 

07.01 

Rekonštrukcie a projektové dokumentácie  (technické zhodnotenie 
majetku ŠOP SR, ktoré zabezpečí zvýšenie návštevníkov a príjmov)  
a) Belianska jaskyňa - zameranie časti jaskyne a spracovanie projektovej 

dokumentácie na vybudovanie druhého vchodu do jaskyne s cieľom 
zokruhovania prehliadkovej trasy.   

b) Jaskyňa Driny - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre 
vstupný objekt, sociálne zariadenia a ČOV, nákup chemických toaliet, 
výmena opotrebovaných lavíc na terase, výmena dverí na sklade pri 
koľajke,   

c) Demänovská jaskyňa slobody - vstupný objekt (Horský hotel)- príprava 
projektovej časti na rekonštrukciu objektu- havarijný stav, 

d) Demänovská jaskyňa slobody - rekonštrukcia bufetu,  
e) Jasovská jaskyňa- optimalizácia osvetlenia a náhradný zdroj - projektová 

dokumentácia,  
f) Vypracovanie analýz potrebného technického zabezpečenie 

sprístupnených jaskýň pri výpadku elektrickej energie na plynulý chod. 
g) Jasovská jaskyňa- projektová dokumentácia prístavby skladu k 

prevádzkovej budove, napojenie vstupného areálu na verejnú kanalizačnú 
sieť,  

h) administratívna budova SSJ- rekonštrukcia kotolne 

SSJ  31.12.2016 5 391 21 938 VZ 900

príprava projektu ŠF, 
verejné obstarávanie, 
projektová dokumentácia, 
realizácia prác, 
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07.02 

Opravy, údržba  
1/  revízie vyhradených technických zariadení a nákladných lanových 
dráh, dezinfekcia vodojemov a ČOV 
a) opravy, údržba a revízie vyhradených elektrických zariadení, tlakových 

a plynových zariadení a nákladných lanových dráh v sprístupnených 
jaskyniach a budovách organizácie.  

b) opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov 
vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských 
zariadení (čistiarne odpadových vôd a pod.).  

c) obnova a údržba prepäťovej ochrany a komunikačných systémov v 
sprístupnených jaskyniach, 

d) spracovanie jednopólových schém skutkového stavu,  
e) Harmanecká jaskyňa- oprava ťažného lana na visutej nákladnej lanovej 

dráhe,  
f) Ochtinská aragonitová jaskyňa- výmena poškodeného kábla do vodárne,  
g) Demänovská ľadová jaskyňa- oprava bleskozvodu,  
h) administratívna budova SSJ a sklad na Majeríkovej ul.- oprava 

bleskozvodu a elektroinštalácie,  
2/ stavebná údržba objektov a technickej infraštruktúry vstupných 
areálov sprístupnených jaskýň:  
i) Dobšinská ľadová jaskyňa - oprava dlažby a dreveného sedenia na terase, 

vymaľovanie vnútorných priestorov vodojemu a čerpacej stanice, 
doriešenie prevádzky požiarnej vody, výsadba tieniacich drevín v priestore 
vstupu do jaskyne 

j) Jaskyňa Domica - oprava kanalizačného poklopu, dokončiť natretie 
plechovej strechy, oprava dverí k interventkám, 

k) oprava chodníka v Harmaneckej jaskyni (Izbica), bežná údržba v 
sprístupnených jaskyniach (bezpečnosť návštevníkov) 

l) Harmanecká jaskyňa - drobné opravy vstupnej budovy, 
m) Belianska jaskyňa- náter lavíc, stolov a kanadského sedenia pri areáli, 

oprava dlažby na terase pri WC, 
n) Važecká jaskyňa- oprava dlažby v sociálnych zariadeniach, náter strechy, 

brány a oplotenia vstupného areálu, 
o) Jasovská jaskyňa- náter vo vstupnom areáli, oprava opadávajúcej omietky, 

odstránenie zatekania strechy, výmena poškodených odpadkových košov, 
oprava poškodených žalúzií v interventkách a v bufete, vymaľovanie 
bufetu, skladu a sociálnych zariadení, 

p) Ochtinská aragonitová jaskyňa- výmena kovových okien za plastové v 
átriu, nalakovanie stolov a lavíc v areáli, výmena a doplnenie odpadkových 
košov, oprava omietky v čerpacej stanici, 

q) sklad SSJ na Majeríkovej ul.- oprava objektu- krytina, terasa 
r) administratívna budova SSJ- oprava vnútorných priestorov,  
s) Bystrianska jaskyňa - dokončenie prekrytia strechy vstupného areálu, 

oprava prístupového mostíka cez potok, dodanie kanadského sedenia, 
 

SSJ  31.12.2016 14 526 57 528 VZ 2 425 realizácia prác 
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07.03 

Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom 
sprístupnených jaskýň 
a) Gombasecká jaskyňa – dodanie nových lavičiek a smetných košov na 

prístupovom chodníku k jaskyni,   
b) Dobšinská ľadová jaskyňa – generálna oprava prístupovej cesty k areálu 

(Vilmošplatz-areál) a serpentínového chodníka pre návštevníkov,  
c) Belianska jaskyňa – generálna oprava a údržba prístupového chodníka 

vrátane zábradlia,   
d) Demänovská ľadová jaskyňa – oprava prístupového chodníka k jaskyni,    
e) jaskyňa Driny – výmena drevených madiel v múrikoch a oprava 

betónových lavíc popri prístupovej ceste a chodníku 

SSJ  31.12.2016 4 792 834 VZ 800 realizácia prác 

07.04 
 

Majetkovoprávne vysporiadanie 
a) pozemkov pod jaskyňami a ich prevádzkovými budovami 
b) pozemkov pod nehnuteľnosťami ŠOP SR 

RŠOP SR, SSJ, 
org. útvary 31.12.2016 2 246 5391 VZ 375  

07.05 

Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku  
a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných komunikáciách v 

zmysle vyhlášky (STK, EK a pod.) 
b) príprava a realizácia VO 

RŠOP SR, SSJ, 
všetky  
organizačné 
útvary 

31.12.2016 2 156 25 000 VZ 360
realizácia prác, verejné 
obstarávanie, obstaranie 
tovaru 

07.06 

Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov ŠOP SR 
z finančných prostriedkov z odpredaja nadbytočného nehnuteľného majetku 
a vlastných zdrojov 
a) Sídlo Správy CHKO Malé Karpaty v Modre  
b) Sídlo Správy CHKO Horná Orava v Námestove  
c) Sídlo správy CHKO Poľana vo Zvolene  
d) Sídlo Správy TANAP a SSJ v Lipt. Mikuláši  
e) Sídlo Správy NP Slov. kras v Brzotíne 
f) terénna stanica Správy NP Slovenský raj – Dedinky 
g) terénna stanica Správy NAPANT – výmena šindľa  
h) Sídlo Správy TANAP vo Svite (vrátane sťahovania) 
i) Sídlo Správa CHKO Záhorie v Malackách 
j) ďalšie objekty podľa aktuálnej potreby  

RŠOP SR, 31.12.2016 10 000 VZ
184 829 VZ

Realizácia prác 
dodávateľsky 

 
Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ 29 111 305 520 VZ 4 860
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08.00 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 

 08.01 

Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy  

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne 
žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) 
a) plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru Bernského dohovoru podľa 

určených termínov 
b) účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín (pre invázne nepôvodné 

druhy, pre bezstavovce, pre vtáctvo, elimináciu vtáčej kriminality, veľké 
šelmy, pre biodiverzitu a klimatickú zmenu a i.), pripomienkovanie 
materiálov, sústreďovanie informácií o expertnej skupine pre Európsku 
stratégiu pre ochranu rastlín 

c) sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené druhy 
d) plnenie úloh členstva v Byre Bernského dohovoru 
2. Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu 
2.1. pre NPR Dobročský prales  
a) plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy  

č. (2012)11  o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský 
prales 

b) realizácia navrhnutých opatrení v zmysle Programu starostlivosti pre NPR 
Dobročský prales: zoologický výskum (aj ochranné pásmo) – 
bezstavovce, stavovce - vypracovanie správy; botanický výskum (aj 
ochranné pásmo) - vyššie rastliny, monitoring inváznych druhov; nižšie 
rastliny – vypracovanie  správy; 

c) monitoring územia aj v súvislosti s obnovou PSL s platnosťou na roky    
2016-2025 

2.2 pre  NP Poloniny 
a) plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy  

č. (2012)19  o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny  
a  súvisiace rokovania o plnení rezolúcie  

b) dopracovanie a schválenie programu starostlivosti o NP Poloniny, 
c) zmena režimu obhospodarovania a manažmentu lesov v NP Poloniny,  
d) spolupráca s dotknutými subjektmi, 
e) realizácia pilotného projektu na vyriešenie problémov vyplývajúcich z 

neplnenia podmienok a odporúčaní Rezolúcie Výboru ministrov č. 2008/3, 
o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny 

 
 
RŠOP SR  
všetky 
organizačné  
útvary 
 
 
 
RŠOP SR  
 
S-CHKO 
Poľana, 
S-NP Poloniny 

31.12.2016 17 970 2 085 VZ 3 000

Odborné podklady, správy, 
propagácia / 
MŽP SR 
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08.02 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a zo 
Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020  
a) činnosť v expertných skupinách dohovoru a Európskej komisie, v tematických 

programoch práce vo vybraných oblastiach a v pracovnej skupine MŽP SR pre 
biodiverzitu 

b) činnosť v SBSTTA, účasť na stretnutiach (európske stretnutie expertov – Ostrov 
Vilm, Nemecko, apríl 2016; SBSTTA20 – Montreal, Kanada, apríl-máj 2016); SBI 
(Montreal, Kanada, máj 2016) 

c) spolupráca s MŽP na príprave a koordinácii EÚ na COP13 (4.-17.12.2016, 
Cancun, Mexiko) a iných súvisiacich podujatiach, školenie zamestnancov pre 
prípravu na COP13 

d) plnenie Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej 
národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 

e) príprava a pripomienkovanie materiálov za oblasť Ochrana prírody a biodiverzita 
pre Európsku environmentálnu agentúru 

f) implementácia Programu práce pre chránené územia (PoWPA) a ďalších 
programov 

g) organizovanie podujatí a kampaní v rámci Medzinárodného dňa biologickej 
diverzity 2016 (22. máj) a Medzinárodnej dekády biodiverzity 2011–2020, 
propagácia dohovoru a používanie loga dekády v publikáciách, budovanie 
partnerstiev a i. 

h)  spracovanie podkladov pre clearing house mechanizmus  

RŠOP SR 
 
všetky organ. 
útvary 

31.12.2016 7 218 1 256 VZ 1 205
Odborné podklady, 
manažmentové opatrenia / 
MŽP SR, ŠOP SR 

08.03 

Plnenie úloh vyplývajúcich z medzivládnej platformy veda-politika pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) 
a) zabezpečenie účasti na zasadnutiach IPBES (vrátane Plenárneho zasadnutia 22.-

28.2.2016 Kuala Lumpur, Malajzia)a iných súvisiacich podujatiach 
a) koordinácia IPBES a expertov v expertných skupinách, pripomienkovanie 

materiálov

RŠOP SR 
 
všetky organ. 
útvary 

31.12.2016 5 990 1 043 VZ 1 000

Odborné podklady, správy, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 

08.04 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov 
voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) 
a) implementácia Strategického plánu, monitoring stavu a trendov populácií 

migrujúcich druhov  
b) zabezpečenie činnosti člena Vedeckej rady dohovoru a účasť na zasadnutí rady 
c) spracovanie záverov zasadnutia konferencie zmluvných strán CMS 
d) príprava a realizácia podujatí k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva (máj) 
e) zber údajov a informácií, monitoring výskytu, spolupráca s príslušnými 

inštitúciami, ochranné a preventívne opatrenia, spolupráca s médiami  

 
RŠOP SR  
 
všetky 
organizačné   
útvary 
 

31.12.2016 5 990 1 043 VZ 1 000

Odborné podklady, správy, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 
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08.05 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane 
stredoeurópskej populácie dropa fúzatého 
a) aktualizácia Strednodobého medzinárodného programu práce pre ochranu 

a manažment stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (na ďalšie obdobie) 
b) synchronizované a cezhraničné koordinované sčítanie dropov a monitoring,  
c) spolupráca na programe výskumu biotopových nárokov a vplyvu zmien biotopov, 

poskytovanie informácií o manažmente biotopov, ekológii a ochrane dropa, 
program záchrany, evidencia v databázach, zapojenie do expertných skupín, 
spracovanie usmernení a metodických materiálov  

d) účasť na expertných rokovaniach v zahraničí 

Príslušné 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 2 097 365 VZ 350

Odborné podklady, správy, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 

08.06 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane 
migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii 
a) spracovanie a implementácia úloh z 2. Stretnutia signatárov Memoranda 
b) príprava stratégie (akčného plánu) ochrany dravcov a sov 

RŠOP SR 31.12.2016 599 104 VZ 100

Odborné podklady, správy, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 

08.07 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských 
druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA)  
a) zabezpečenie implementácie Strategického plánu AEWA na roky 2009-2017, 

Akčného plánu a úloh z rezolúcií – výskum a monitoring vodných vtákov a ich 
biotopov, identifikácia najvýznamnejších lokalít, vypracovávanie národných 
akčných plánov (programov starostlivosti) pre ohrozené druhy  a spolupráca pri 
príprave medzinárodných akčných plánov, monitoring a kontrola nepôvodných 
druhov vtákov, spracovávanie údajov o love vodných vtákov, spolupráca s lesnými 
úradmi, rybárskymi a poľovníckymi organizáciami, spolupráca pri opatreniach na 
znižovanie škôd na úrode a rybách spôsobovaných vod. vtákmi, pri prevencii 
vyrušovania hniezdiacich vodných vtákov, riešenie elektrických vedení, 
komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít, spracovávanie návrhov 
projektov, preklad a využívanie metodických materiálov AEWA 

b) spolupráca na zabezpečení plnenia medzinárodných úloh AEWA na roky 2006-
2016 – implementácia akčných plánov pre druhy, účasť na sčitovaní vodného 
vtáctva, zaznamenávanie výskytu, podpora pre sčitovanie a spracovanie výsledkov

c) plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára čiernochvostého (Limosa 
limosa) a ďalších expertných skupinách 

a) vytvorenie pracovnej skupiny v rámci Slovenského ramsarského výboru, 
spolupráca so SOS/BirdLife Slovensko 

 
 
 
 
 
RŠOP SR  
všetky 
organizačné  
útvary 

31.12.2016 5 631 980 VZ 940

 
 
 
 
 
 
 
Odborné podklady, správy, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 
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08.08 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií 
netopierov (EUROBATS) 
a) zabezpečenie činnosti člena Poradného výboru a účasti na zasadnutiach, činnosť 

v pracovných skupinách 
b) zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov – prieskum 

a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných trendoch druhov, 
mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť  

c) riešenie problematiky netopierov v panelových domoch a iných budovách 
a v podzemných priestoroch  

d) organizovanie podujatí v rámci Medzinárodnej noci netopierov 
e) spracovanie metodických a propagačných materiálov 
f) pripomienkovanie návrhu Akčného plánu pre ochranu druhov netopierov v EÚ 

a príprava národného akčného plánu (programu starostlivosti)  
a) spolupráca so Spoločnosťou na ochranu netopierov (SON)   

 
RŠOP SR 
všetky 
organizačné  
útvary  

31.12.2016 10 662 1 856 VZ 1 780

 
 
 
 
 
Odborné podklady, správy, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 
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08.09 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) 
a z nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a z  nariadenia Komisie (ES) č. 
865/2006 – Vedecký orgán SR 
a) stanoviská k dovozu a vývozu CITES exemplárov (čl. 4 ods. 1a), 2a), čl. 5 ods. 2a 

a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97) 
b) 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) 
c) 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. 
865/2006 

d) Určovanie spoločenskej hodnoty podľa zákona § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. o 
ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

e) Určovanie evidenčného čísla v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov 

f) Odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadení  
a identifikácia exemplárov CITES (§ 21 ods. 2 c) zákona č. 15/2005 Z. z. o 
ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) 

g) Napĺňanie databázy CITES (§ 21 ods. 2i) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu 
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

h)  Požiadať MŽP SR o udelenie licencie na distribúciu krúžkov  (§ 13a zákona č. 
15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov)  

i) Distribúcia krúžkov – v zmysle udelenej licencie 
j) Medzinárodná spolupráca: (a) 4 x zasadnutie SRG v Bruseli, (b) Stály výbor 11.-

15.01.2016, Ženeva, Švajčiarsko, (c) zasadnutia WPIEI v Bruseli (Pracovná 
skupina Rady EÚ pre medzinárodné otázky v ochrane životného prostredia) – 
príprava spoločných pozícií EÚ k návrhom pred CoP 17, (d) COP 17 24.09.-
05.10.2016 Johanesburg, Južná Afrika, ďalšie ad hoc rokovania a školenia v rámci 
problematiky CITES a SK PRES 

k) plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu Slovenskej republiky 
2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o 
ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (č. 
uznesenia vlády: 694/2013) 

RŠOP SR – 
vedecký orgán 
CITES 
 
príslušné 
organizačné  
útvary 

31.12.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2016

34 083 5 932 VZ 5 690

stanoviská, odborné 
podklady, databáza/ MŽP 
SR, orgány štátnej správy 
– ObÚ ŽP, SIŽP, colné 
orgány, policajné orgány 
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08.10 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971)
a) plnenie úloh vyplývajúcich zo  Strategického plánu dohovoru na r. 2016-2024 , 

Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a Akčného plánu na roky 2016-2018
b) Účasť na zasadnutí Stáleho výboru dohovoru, plnenie úloh v rámci Trilaterálnej 

ramsarskej platformy pre lokalitu Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj (TRP), 
dopracovanie záznamu zo 14. zasadnutia TRP, účasť na zasadnutiach TRP, 
príprava a realizácia spoločných projektov  

c) aktualizácia ramsarských  formulárov a máp 
d) zasadnutia Slovenského ramsarského výboru 
Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) 
a) koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI 
b) prevádzka Karpatského strediska pre mokrade 
c) realizácia cezhraničnej spolupráce 
d) aktualizácia vnútorných pravidiel a stratégie CWI podľa Strategického plánu 

dohovoru a konzultácií regionálnych iniciatív  
e) spracovanie výročnej správy a vyúčtovania  
a) spolupráca so sekretariátom Ramsarského dohovoru pri aktualizácii Návodu na 

fungovanie regionálnych iniciatív, spolupráca so sekretariátom Karpatského 
dohovoru (UNEP Vienna) a s ďalšími inštitúciami na rozvoji činnosti CWI 

 
RŠOP SR 
 
SSJ,  
všetky organ. 
útvary 
 
 
 
 31.12.2016 25 248 4 394 VZ 4 215

Odborné podklady, správy, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 
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08.11 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva (SD – UNESCO) 
1. Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka 
a) vymedzenie ekologicko-funkčných priestorov z hľadiska zavedenia vhodných 

manažmentových opatrení na základe výsledkov mapovania tak, aby boli naplnené 
záväzky vyplývajúce z nominačného projektu lokality; 

b) účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach so zainteresovanými subjektmi na 
národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokalít Karpatské bukové pralesy 
a staré bukové lesy Nemecka, spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia 

c) aktualizácia vymedzenia hraníc lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové 
lesy Nemecka na základe výsledkov medzirezortných rokovaní   

d) rokovanie s IUCN a Centrom pre svetové dedičstvo o možných spôsoboch riešenia 
v súvislosti s presným vymedzením hraníc jadrovej a nárazníkovej zóny 
slovenskej časti lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka 

e) slovensko-nemecko-ukrajinská spolupráca v rámci trilaterálnej lokality svetového 
dedičstva Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (spolupráca na 
spoločnom projekte, účasť na pracovných stretnutiach, účasť na trilaterálnom 
stretnutí Spoločného manažmentového výboru (máj, Ukrajina), činnosť 
v pracovných skupinách, spolupráca na ďalších projektoch týkajúcich sa SD) 

f) zaslanie žiadosti o zaradenie slovenskej časti lokality svetového dedičstva na 
zapísanie do Predbežného zoznamu svetového dedičstva k 1. februáru 2016 
a príprava renominačného projektu 

g) vypracovanie správy o stave ochrany lokality svetového dedičstva a jej 
predloženie Centru pre svetové dedičstvo k 1. decembru 2016 

h) účasť na rokovaniach k rozširovaniu trilaterálnej lokality – „Európske bukové 
lesy“ a workshopoch zameraných na tému: Európska sieť bukových lesov 

2. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu 
a) účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na národnej a medzinárodnej 

úrovni týkajúcich sa lokalít svetového dedičstva Jaskyne Slovenského 
a Aggtelekského krasu (údržba chodníkov NPP Silická ľadnica), spracovanie 
podkladov, propagácia a prezentácia,  

b) príprava cezhraničného projektu v spolupráca NP Aggtelek zameraného na 
ochranu a starostlivosť o jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu  

3. GEOPARKS 
a) Plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu opatrení na 

zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR: 
1.13 Ochrana prírody a krajiny na územiach geoparkov 
1.18 Ochrana a využívanie potenciálu jaskýň a pre rozvoj cestovného ruchu na 
územiach geoparkov a územiach s potenciálom stať sa geoparkom 

4. ostatné aktivity vyplývajúce z dohovoru SD 
a) účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes Romanus – rímske pamiatky na 

strednom Dunaji 
b) spolupráca pri ochrane a propagácii SKD Vlkolínec, drevené kostoly, 

Banská Štiavnica, Spišský hrad a kultúrne pamiatky a i. 
c) činnosť v rámci združenia Slovenské dedičstvo UNESCO 
d) plnenie úloh vyplývajúcich z pozície národného koordinátora pre lokality SD 

(účasť na rokovaniach, komunikácia s centrálou UNESCO, SK UNESCO, SD SR 
pri UNESCO) 

e) účasť na rokovaniach súvisiacich s dohovorom UNESCO (Generálna konferencia 
a pod.) 

 
RŠOP SR 
 
SSJ,  
S-NP Slov. kras, 
S-NP Poloniny, 
S-CHKO 
Vihorlat, S-NP 
Veľká Fatra, 
RCOP 
Bratislava, S-
CHKO D. luhy, 
S-CHKO 
Štiavnické 
vrchy, S-NP 
Slovenský raj 

31.12.2016 17 970 2 085 VZ 3 000

Odborné podklady, 
manažmentové opatrenia, 
propagácia / ŠOP SR, 
MŽP SR 



31 
 

08.12 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru  
a) implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu, 
b) zabezpečenie účasti na zasadnutí Pracovnej skupiny pre biodiverzitu, pre cestovný 

ruch, pre kultúrne dedičstvo, klimatickú zmenu, lesné hospodárstvo 
a Implementačnej komisie dohovoru, spracovanie podkladov 

c) expertná činnosť pre Implementačnú komisiu dohovoru a pre MŽP SR 
v relevantných témach 

d) spolupráca pri implementácii Protokolu o turizme, pri riešení cieľov Protokolu 
spolupráca pri implementácii Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, 
pri riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve, Protokolu 
o trvalo udržateľnej doprave, spolupráca na príprave ďalších protokolov 

e) partnerstvo v pilotných projektoch (TRANSGREEN a ConnectGREEN) 
f) spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ S4C 
Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) 
a) zabezpečenie účasti na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA 
b) účasť na projektoch a ich príprave  
c) aktualizácia monitorovacieho nástroja efektívnosti manažmentu chránených území 

CPAMETT na správach CHKO a NP   
d) poskytovanie údajov pre karpatský Clearing House mechanizmus 
e) príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23.5.) 
f) spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch a podujatiach 

 
 
 
 
 
RŠOP SR 
príslušné 
organizačné 
útvary 
 31.12.2016 7 517 1 308 VZ 1 255

Odborné podklady, 
komunikácia, propagácia / 
MŽP SR, ŠOP SR 

08.13 

Realizácia Program UNESCO Človek a biosféra (MaB)  
a) optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v SR (v spolupráci so 

Slovenským výborom MAB) 
b) jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB 
c) implementácia Sevillskej stratégie pre BR a Madridského akčného plánu pre BR 
d) Deň otvorených dverí v BR 
e) príprava podkladov pre web stránku MAB  
f) podujatia environmentálnej výchovy v BR (NP Poloniny a MBR Východné 

Karpaty v 101 otázkach a odpovediach - súťaž pre ZŠ, fotografická súťaž 
Slovenský kras Človek a biosféra, vedomostná súťaž Za krásami Slovenského 
krasu) 

g) iniciovanie vytvorenia poradného zboru BR Slovenský kras 
h) príprava akčných plánov pre jednotlivé BR 
i) účasť na 4. Svetovom kongrese pre BR v Lime (Peru) 
j) vypracovanie národnej správy a doplnenie informácií v zmysle požiadaviek 

UNESCO 

 
RŠOP SR 
SSJ,  
S-NP Slov. kras, 
Poloniny, 
TANAP, S-
CHKO Poľana 31.12.2016

 6 709 1 168 VZ 1 120

Semináre, propagácia, 
manažmentové opatrenia / 
ŠOP SR, Slov. výbor pre 
program UNESCO 
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08.14 

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny 

IUCN  
a) zabezpečenie účasti v komisiách IUCN (vrátane komisie pre chránené územia), 
b) spolupráca na projektoch, 
c) kategorizácia MCHÚ podľa smerníc IUCN 

EUROPARC Federation 
a) implementácia Európskej charty pre udržateľný turizmus v chránených územiach 

(NP Muránska planina) 
b) spolupráca a účasť na stretnutiach Stredoeurópskej sekcie EUROPARC 
c) účasť na výročnej konferencii EUROPARC 
d) spracovanie a distribúcia informácií 
e) spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami 
f) organizovanie podujatí v rámci Európskeho dňa parkov 2016 (24. máj) 

Wetlands International - plnenie úloh národného delegáta, pripomienkovanie 
a spracovávanie materiálov, účasť na konferenciách, propagácia 

EEA  – práca v expertných skupinách 

WWF  – spolupráca na projektoch 

ICPDR – spolupráca na projektoch, spracovávanie metodických materiálov a stratégií 

IENE - zabezpečenie účasti ŠOP SR v organizácii a na podujatiach 
Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA) 
- plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v správnej rade organizácie a vedeckej 

komisii) a účasť na podujatiach, prezentácia činnosti ŠOP SR, Správy slovenských 
jaskýň 

Medzinárodná speleologická únia (UIS) 
- plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v UIS a účasť na podujatiach, prezentácia 

činnosti ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň 
Európska speleologická federácia (FSE) 
- plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v FSE a účasť na podujatiach, prezentácia 

činnosti ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň 

European Green Belt Initiative 
- spolupráca na prípadných projektoch 
- účasť na podujatiach 

IRF – Medzinárodná rangerská organizácia 
a) spolupráca na projektoch 
b) účasť na podujatiach 

RŠOP SR 
SSJ,  
príslušné organ. 
útvary 
 

31.12.2016 11 651 2 028 VZ
30 000 MŽP 1 945

Odborné podklady, 
semináre, školenia, 
propagácia, projekt / ŠOP 
SR 
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08.15 

Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny 
v susedných a ostatných krajinách  
a) ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko - realizácia a aktualizácia 

podpísaných bilaterálnych dohôd a vykonávacích protokolov (AOPK ČR, 
riaditeľstvá NP v Maďarsku, Zespol Parkow Krajobrazowych 
Wojewodstwa Malopolskiego, Zespól Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Dukle , Tatrzanski Park Narodowy, Pieniny (spoločné 
zasadnutie rady PPN a konzultačného zboru PIENAP-u, organizovanie 
spoločného stretnutia pracovníkov PIENAP-u/PPN, príprava projektov 
cezhraničných mikroprojektov na nové programovacie obdobie, 
organizovanie vedeckej konferencie, spoločné služby s poľskou strážou 
PPN, úlohy podľa realizačného plánu PIENAP a PPN na rok 2016), 
spolupráca pri záchrane druhu Primula farinosa v Poľsku s RDOŚ Stary 
Sacz, účasť na odborných podujatiach; Babiogorski PN, NPP Užanskij, 
Karpatská BR, NP Harz); príprava a realizácia spoločných projektov; 
Spolupráca pri projekte „Návrat orla skalního do ČR“ so Zachrannou 
stanicou v Bartošoviciach a so S-CHKO Beskydy; nadviazanie oficiálnej 
spolupráce s Karpatskou biosférickou rezerváciou (Ukrajina) 

b) Spolupráca a koordinácia činností s partnerskými organizáciami ochrany 
prírody v Českej republike, Poľsku a Maďarsku vo vzťahu k ochrane 
jaskýň a prevádzke sprístupnených jaskýň – účasť na zasadnutiach 
odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava projektov; 

c) Rakúsko - spolupráca s NP Gesäuse (A) na monitoringu a mapovaní 
vybraných druhov a biotopov, spolupráca v rámci cezhraničných 
projektov; Príprava nových projektov k spolupráci v rámci programu ETZ 
na plánovacie obdobie 2014 – 2020 (pokračovanie projektu MoRe); 

d) Francúzsko, Holandsko, Nemecko – komunikácia a spolupráca na 
projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami 

RŠOP SR 
SSJ 
príslušné organ. 
útvary 
 

31.12.2016 18 000 3 133 VZ 3 005

výmena odborných 
podkladov, projekty, 
semináre/ 
ŠOP SR 
 

08.16 

Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody 
- ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina  
a) účasť na zasadnutiach komisie 
b) plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí  

RŠOP SR 
SSJ,  
príslušné organ. 
útvary 

31.12.2016 4 283 745 VZ 715 odborné podklady / MŽP 
SR 

08.17 Súčinnosť pri príprave predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ 
(SK PRES 2016) RŠOP SR 31.12.2016 0 78 000 MZP 0

príprava odborných 
podkladov pre MŽP SR a 
súčinnosť pri koordinácii, 
organizácií ai.  

Spolu „Medzinárodná spolupráca“ 
181 618

29 525 VZ
108 000 MZP

 
30 320

 

 
 

09.00 PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV 
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09.01 

Realizácia postprojektových aktivít ukončených projektov vyplývajúcich 
zo zmluvných záväzkov s donormi 
LIFE projekty - realizácia Plánov ochrany po ukončení projektov  COHADI 
(NP SR), WETREST (CHKO ZA), OTIS (RCOP BA, CHKO DL), SENNE 
(CHKO LA), SANDS (CHKO ZA) 
Nórsky projekt SK 0121 (CHKO LA) 
prevádzka informačného strediska, stavidiel v zmysle manipulačného 
poriadku, kontrola a  údržba návštevníckej infraštruktúry 

RŠOP SR 
príslušné 
organizačné 
útvary 

31.12.2016 0 13 831 VZ 1 540

Manažmentové opatrenia 
MŽP SR, vlastníci, 
užívatelia pozemkov, štátna 
správa, ŠOP SR 

09.02 
LIFE Motýle, kód: 21091 
- realizácia projektu 
 

RŠOP SR 
S-CHKO BK 
S-CHKO MK 
 

31.12.2016 0 670 000 MŽP
670 000 LIFE 3 400

Odborné podklady, 
pracovné stretnutia, 
programy 
starostlivosti/záchrany,  
MŽP SR, vlastníci 
pozemkov, štátna správa, 
ŠOP SR 

09.03 
LIFE Slaniská, kód: 21101 
- realizácia projektu 
 

RŠOP SR 
S-CHKO DL 31.12.2016 0 40 000 MŽP

100 000 LIFE 2 300

Odborné podklady, 
manažmentové opatrenia, 
pracovné stretnutia, 
vlastníci pozemkov, štátna 
správa, ŠOP SR 

09.04 
LIFE NATURA BA, kód: 21111 
- realizácia projektu 

 

RŠOP SR 
RCOP BA 
S-CHKO DL 
S-CHKO ZA 
S-CHKO MK 

31.12.2016 0 100 000 MŽP
100 000 LIFE 2 100

Odborné podklady, 
manažmentové opatrenia, 
pracovné stretnutia, 
vlastníci pozemkov, štátna 
správa, ŠOP SR 

09.05 LIFE sokol červenonohý, kód: 21121 
- realizácia projektu 

RŠOP SR 
S-CHKO DL 31.12.2016 0 10 000 MŽP

20 000 LIFE 1 100

Odborné podklady, 
manažmentové opatrenia, 
pracovné stretnutia, 
vlastníci pozemkov, štátna 
správa, ŠOP SR 

09.06 LIFE Energia v krajine, kód: 21131 
- realizácia projektu 

RŠOP SR  
S-CHKO 
Ponitrie 
S-CHKO ŠV 
S-CHKO CV 
S-NP Slov.kras 
S-CHKO DL 
S-CHKO LA 
S-CHKO VI 
S-CHKO ZA 
RCOP Prešov 

31.12.2016 0 11 227 LIFE
5 000 MŽP 250 

Odborné podklady, 
manažmentové opatrenia, 
pracovné stretnutia, 
vlastníci pozemkov, štátna 
správa, ŠOP SR 
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09.07 
Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch 
(kód: 24291) – švajčiarsky finančný mechanizmus 
- realizácia projektu 

RŠOP SR, 
príslušné 
organizačné  
útvary 

30.11.2016 0 939 225 ŠFM
83 455 VZ 11 867

Realizácia projektu, ŠOP 
SR, MŽP SR, štátna správa, 
vlastníci pozemkov 

09.08 
Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj CBC01012 – 
Nórsky finančný mechanizmus 
- realizácia projektu 

RŠOP SRSR 
NP Poloniny 
CHKO Vihorlat 

31.12.2016 0  280 000 NFM
 52 744 VZ 7500 Realizácia projektu ŠOP 

SR, partneri projektu 

09.09 

Technická asistencia pre projekty  
a) monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do 

projektov,   
b) príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie projektov (najmä 

OPKŽP, INTERREG, Envirofond, cezhraničná spolupráca SK-AT, 
HUSK, SK-CZ, PL-SK a i.) 

c) koordinácia  implementácie projektov, vrátane verejného obstarávania,   
d) usmerňovanie manažérov projektov, zabezpečenie koordinovaného 

kontaktu s implementačnými jednotkami, 
e) stanoviská k projektom LIFE+ pre MŽP SR a žiadateľov 
f) súčinnosť pri dopracovaní programových dokumentov pre EÚ fondy 

RŠOP SR, 
všetky organ. 
útvary 

31.12.2016 0 110 411 VZ 15 700 Projekty 
ŠOP SR, MŽP SR 

09.10 
OPŽP – administratívne ukončenie – príprava a spracovanie záverečných 
žiadostí o platbu, záverečných monitorovacích správ, účasť na kontrolách 
na mieste 

RŠOP SRSR 30.04.2016 0 56 261 VZ 6 000 Projekty 
ŠOP SR, MŽP SR 

09.11 OP KŽP – príprava a realizácia nových projektov  RŠOP SRSR 31.12.2016 0 66 458 VZ 59 450 Projekty 
ŠOP SR, MŽP SR 

09.12 Realizácia aktivít ukončených projektov OPŽP v rámci udržateľnosti   0 703 256 VZ 50 000
Aktivity zabezpečujúce 
udržateľnosť projektov 
ukončených do 31.12.2015 

 
Spolu „Príprava a realizácia projektov“ 0

1 086 416 VZ
939 225 ŠFM
280 000 NFM

901 227 LIFE
820 000 MZP

161 207  

 
 

 
10.00 INÉ ÚLOHY 

 

10.01 Prevádzkový a ekonomický servis  RŠOP SR 
 31.12.2016 250 640 1 170 459 VZ 120 790 ŠOP SR 

  10.02 Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú v správe ŠOP SR 
v zmysle § 65a zákona č. 543/2002 Z.z. R ŠOP SR 31.12.2016 5 000 VZ Pozemky v CHU 

 
Spolu „Iné úlohy“ 250 640 1 175 459 VZ 120 790
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S P O L U 

 

4 294 959

3 260 829 VZ
2 753 847 LIFE
1 607 040 MŽP

939 225 ŠFM
280 000 NFM 

959 175
 

4 294 959 8 840 941 959 175  

13 135 900 959 175  

 
Vysvetlivky a bližšia špecifikácia k zdroju MŽP 

Účelovo viazané pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie úloh, ktoré sú pre ŠOP SR delegované osobitnými pokynmi 
Suma v EUR Opis aktivity Úloha číslo 

282 573 zonácia NP Slovenský raj v zmysle uznesenia vlády SR 01.02 
111 000 ošetrovanie chránených stromov v zmysle schválených a platných programov starostlivosti a záchrany o chránené stromy 03.03 

65 000 úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy 03.07 
143 467 Opatrenia v zmysle § 28 zákona č. 326/2005 Z.z. o o lesoch v znení neskorších predpisov 03.12 

72 000 Zásahový tím na riešenie manažmentu medveďa hnedého v zmysle Pokynu GR Sekcie OPaTK 03.13 
30 000 Členské do IUCN 08.14 
78 000 SK PRES 08.17 

825 000 LIFE – kofinancovanie projektov LIFE v zmysle zmlúv o kofinancovaní 10.00 
1 607 040 SPOLU  

 
 
Vysvetlivky k finančným zdrojom: 
CWI     - Karpatská iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Iniciative) 
EF - Environmentálny fond 
EkoP    - Nadácia Ekopolis 
ETZ - Interreg 
HUSK  - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko 
IZ  - iné zdroje 
LIFE - projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 

 
MŽP SR - účelovo viazané financie mimo príspevku (napr. kofinancovanie LIFE, ŽPNet) 
OOV     -  ostatné osobné výdavky 
PLSK    - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Poľsko 
SEE - Operačný program Juhovýchodná Európa 
ŠF - finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov 
ŠFM      - švajčiarsky finančný mechanizmus 
VZ  - vlastné zdroje 

 
Vysvetlivky k použitým skratkám: 
CHA - chránený areál       
CHKO - chránená krajinná oblasť                                                      
CHVÚ - chránené vtáčie územie   
CHÚ - chránené územie (a)     
IK Stratégia - Informačná a komunikačná stratégia 
IS - informačný systém     
KM        -  kancelária ministra        
MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP      
NP - národný park    

 
NPP     - národná prírodná pamiatka     
NPR      -  národná prírodná rezervácia   
OCHČPaK - osobitne chránené časti prírody a krajiny 
OÚoSŽP    -  okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie 
PP              -  prírodná pamiatka                                           
PR              -  prírodná rezervácia 
RL      - ramsarská lokalita 
RŠOP SR   - riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody  
SSJ      - Správa slovenských jaskýň   
ÚEV      - územie európskeho významu                                                                                

 


