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

 

Operačný program: Životné prostredie 

Prioritná os:  5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Opatrenie:  5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov 
prostredníctvom vypracovania a realizácie programov 
starostlivosti o chránené územia vrátane území Natura 
2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy 
rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu 
druhov a biotopov  

Kód výzvy: OPŽP - P05-08-2 

Obdobie realizácie projektu: január 2009 – jún 2015 

Rozpočet projektu: 1 392 385,40 EUR 

Ciele projektu: Spracovanie podkladov pre vyhotovenie programov 
starostlivosti o CHVÚ a zabezpečenie priaznivého stavu 
výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ 

 
Opis projektu: 

 
Realizácia projektu spočíva v nasledovných činnostiach: 

 mapovanie výberových vtáčích druhov v 36 CHVÚ a na 6 CES stacionároch kvôli zisteniu 
aktuálneho stavu a trendov populácii a biotopov výberových druhov vtákov v CHVÚ 

 definovanie priaznivého stavu 235 výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ ako 
východiskového podkladu pre vypracovanie programov starostlivosti CHVÚ 

 publikovanie údajov z mapovania a zavedenie dlhodobého monitoringu vtákov v CHVÚ 

 overovanie a aktualizácia metodiky systematického dlhodobého monitoringu výberových 
druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ. 

 
 
Zhodnotenie: 
 
 Na základe výsledkov mapovania 75 výberových vtáčích druhov v rokoch 2010 – 
2012 v 36 chránených vtáčích územiach bola v elektronickej forme vo formáte pdf 
v počte 1000 kusov na CD vydaná publikácia „Ridzoň, J., Karaska, D., Topercer, J. (eds.), 
2015: Aktuálny stav výberových druhov vtákov v Chránených vtáčích územiach na 



Slovensku. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 320 str.“ Na jej spracovaní sa tiež 
podieľali najvýznamnejší odborníci Slovenska v oblasti ornitológie. 

K zavedeniu dlhodobého monitoringu prispela metodická publikácia: 
SOS/BirdLife Slovensko, 2013: Metodika systematického dlhodobého monitoringu 
výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach. Štátna ochrana prírody SR, 
Banská Bystrica, 180 str. vydaná v náklade 500 výtlačkov.  

Nezanedbateľný pozitívny vplyv sa očakáva aj vo vzťahu k hospodárskemu 
rozvoju regiónov – najmä v oblasti cestovného ruchu. Je všeobecne známe, že kvalitné 
prírodné prostredie, bohatstvo vzácnych druhov rastlín a živočíchov je významnou 
devízou, ktorá zvyšuje atraktivitu územia z hľadiska cestovného ruchu.  

Projekt vytvára základ pre ďalšiu ochranu výberových vtáčích druhov, ich 
biotopov a CHVÚ. Nastavuje základ pre poznanie stavu výberových druhov vtáctva. Má 
zásadný vplyv na vypracovanie programov starostlivosti pre chránené vtáčie územia 
Slovenska, ktoré sa zabezpečili v nadväzujúcom projekte Vypracovanie programov 
starostlivosti o vybrané CHVÚ – 2. etapa financovaného z rovnakého operačného 
programu.  

Zakúpená technika sa bude naďalej využívať pre ochranu vtáctva metódami 
osvedčenými v tomto projekte. Keďže sú projektové aktivity nevyhnutné pre plnenie 
záväzkov SR voči EK na základe Smernice o vtákoch, bude prioritným záujmom ŠOP SR i 
jeho zriaďovateľa vytvoriť podmienky pre ich zabezpečenie. Ďalšie financovanie aktivít 
nadväzujúcich na predkladaný projekt bude zabezpečované v závislosti od ich 
charakteru, podmienok a možností ŠOP SR z vlastného rozpočtu i projektov. 


