
Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP 

Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade 

s prehodnocovaním chránených území 
  

Cieľ projektu: 

Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov v 3 chránených územiach prostredníc-

tvom vypracovania 3 programov starostlivosti. 

 

Špecifické ciele projektu: 

1. Analýza prírodných a socioekonomických podmienok 3 chránených území pre vypracova-

nie programu starostlivosti 

2. Určenie spôsobu starostlivosti o 3 chránené územia na dosiahnutie priaznivého stavu ich 

predmetu ochrany prostredníctvom vypracovania programu starostlivosti 

 

Časový rámec realizácie projektu: 

Dĺžka realizácie aktivít projektu - 27 mesiacov 

 

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu: 

 
 

Názov aktivity Začiatok 
realizácie ak-

tivity 

Ukončenie 
realizácie ak-

tivity Hlavné aktivity 

Vypracovanie programu starostlivosti o NP Veľká Fat-

ra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina 
  

04/2013 06/2015 

  

Podporné aktivity 

Riadenie projektu 04/2013 06/2015 

Publicita a informovanosť 04/2013 06/2015 



Stručný opis projektu: 

 

a) Východisková situácia 

 Programy starostlivosti (ďalej PS) sa vypracovávajú v zmysle § 54 ods. 5 a 6 zákona č. 

543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa osnovy uve-

denej v prílohe č. 18 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Na Slovensku má pripravený na 

schválenie program starostlivosti iba NP Slovenský raj, rozpracovaný TANAP. Ostatné veľ-

koplošné chránené územia aktuálne nemajú vyhotovenú túto základnú dokumentáciu ochra-

ny prírody, podľa ktorej by sa zabezpečovala starostlivosť o tieto územia s cieľom udržania/

dosiahnutia priaznivého stavu predmetov ochrany. Vlastníci, užívatelia a iné dotknuté sub-

jekty nepoznajú pravidlá, podľa ktorých je možné v území hospodáriť, na činnosť často po-

trebujú rozhodnutia orgánov životného prostredia, ktorými nie je možné pružne reagovať na 

vznikajúce situácie. Na strane druhej tým, že nie sú zadefinované, nie je ani zabezpečená 

potrebná starostlivosť o biotopy a chránené druhy bez neopodstatneného obmedzovania vyu-

žívania územia. V týchto územiach v súčasnosti nie sú známe nároky ochrany prírody na 

štátny rozpočet, ale nie sú ani známe dôsledky na spoločnosť, keby ochrana prírody zabezpe-

čovaná nebola (tzv. ekosystémové služby). 

 

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 

 Výsledkom projektu budú 3 pripravené programy starostlivosti pre NP Veľká Fatra, 

NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina na predloženie orgánu ochrany prírody, 

príslušnému na ich schválenie. Po schválení tejto základnej dokumentácie ochrany prírody 

pre dané územia budú zadefinované ciele ochrany prírody na báze aktualizovaných údajov, 

navrhnutý spôsob dosiahnutia týchto cieľov a súčasne vlastníci, užívatelia pozemkov a dotk-

nuté subjekty budú poznať pravidlá, podľa ktorých je možné hospodáriť v území, ako sú 

ochranou prírody obmedzovaní, budú pripravené podklady pre zmluvnú starostlivosť, nájom, 

výmenu alebo odpredaj pozemkov. Každú činnosť nebude potrebné posudzovať orgánom 

ochrany prírody, len také činnosti, ktoré nebudú riešené v programoch starostlivosti. Progra-

mom starostlivosti budú nastavené podmienky na prípadné prehodnotenie územia z pohľadu 

ochrany prírody. 

 

c) Udržateľnosť výsledkov projektu 

 Vyhotovené programy starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO 

Cerová vrchovina budú predložené na schválenie príslušnému orgánu ochrany prírody. Po 

ich schválení sa stanú záväzným dokumentom s platnosťou minimálne 10 rokov (pre také 

obdobie sa zvyčajne pripravujú).  

 Súčasťou programov starostlivosti je nastavenie systému monitoringu ich realizácie, 

spôsobu vyhodnocovania programov starostlivosti a zriadenie subjektov realizujúcich tento 

monitoring a vyhodnocovanie - zvyčajne vedecká rada a rada konzultantov. Vedecká rada 

kontroluje, vyhodnocuje a navrhuje zmeny programu starostlivosti z pohľadu zachovania, 

alebo zlepšenia stavu predmetov ochrany, rada konzultantov rieši problematiku využívania 

územia vlastníkmi, užívateľmi a inými dotknutými subjektmi. Po uplynutí platnosti progra-

mov starostlivosti budú zabezpečené aktualizácie týchto dokumentov. 
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