
Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, 
zvyšovanie environmentálneho povedomia 

o mokradiach a budovanie kapacít

Ľudia si často predstavujú 
pod mokraďami nepríjemné močiare 

plné komárov a bahna, 
neúrodné mokré plochy, 

ktoré treba „zušľachtiť“.

Ale život v krajine a jej zdravé fungovanie 
závisí aj od mokradí, 

ktoré plnia mnoho dôležitých funkcií.



Kód výzvy:
OPZP-P05-09-1

Obdobie realizácie projektu:
1.9.2009-31.12.2012

Rozpočet projektu: 
1 014 117,20 EUR

Cieľ projektu:
Zabezpečenie priaznivého stavu mokraďo-
vých biotopov a druhov v územiach NATURA 
2000 a v územiach medzinárodného významu

Opis projektu:
Vodné a mokraďové ekosystémy sú v SR i celo-
svetovo najviac ovplyvneným a degradovaným 
typom biotopov. Ich biodiverzita je ohrozená viac 
než ekosystémov terestrických a ich spoločenst-
vá sa už zriedka vyskytujú v prirodzenom dru-
hovom zložení. Väčšina na vodu viazaných dru-
hov patrí medzi ohrozené, vodné a mokraďové 
biotopy, ktoré sú veľmi zraniteľné a citlivé voči 
zmenám hydrologického režimu a antropogén-
nym zásahom. V lokalitách patriacich do sústavy 
NATURA 2000 a v územiach medzinárodného 
významu („ramsarských lokalitách“) v rôznych 
regiónoch Slovenska je potrebné dosiahnuť 
priaznivý stav druhov a biotopov a zachovať ich 
ekologický charakter pri spolupráci s vlastníkmi, 
správcami a nájomcami pozemkov v chránených 
územiach prostredníctvom programov starostli-

Operačný program: 
OP Životné prostredie

Prioritná os:
Prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodné-
ho prostredia a krajiny

Opatrenie:
5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov 

a druhov prostredníctvom vypracovania a 
realizácie programov starostlivosti o chrá-
nené územia vrátane území NATURA 2000 
a programov záchrany pre kriticky ohrozené 
druhy rastlín, živočíchov a území, vrátane 
realizácie monitoringu druhov a biotopov

5.2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a 
krajiny prostredníctvom budovania a rozvo-
ja zariadení ochrany prírody a krajiny vráta-
ne zavedenia monitorovacích systémov za 
účelom plnenia národných a medzinárod-
ných záväzkov

5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentál-
neho povedomia verejnosti, vrátane posilne-
nia spolupráce a komunikácie so zaintereso-
vanými skupinami



vosti a zvyšovanie povedomia o význame a funkciách mokradí. Údajová základňa o umiestnení a 
stave mokradí všetkých typov na Slovensku je nedostatočná a jej sprístupnenie verejnosti a orgánom 
štátnej správy je nevyhnutné. Nedostatočné je aj vzdelávanie správcov území pre ich vhodný manaž-
ment a výmena skúseností so zahraničnými partnermi. 
Vzhľadom na stav a vývoj území medzinárodného významu na mokraďových biotopoch a ich význam 
pre prírodu a pre človeka je nevyhnutné prijať opatrenia na zachovanie a dosiahnutie priaznivého 
stavu biotopov a druhov. Projekt je zameraný na modelové riešenie stavu v mokraďových územiach 
rôzneho charakteru v rôznych regiónoch SR, zabezpečí chýbajúcu dokumentáciu pre realizáciu opat-
rení, manažment a ochranu území a druhov a ich revitalizáciu v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi 
pozemkov, sprístupní doposiaľ chýbajúcu databázu mokradí SR, zlepší stav v environmentálnom 
povedomí a v ponímaní mokradí a ich významu.   

Aktivity projektu :
1. Aktivita Získanie podkladov, ich spracovanie a vyhotovenie programov starostlivosti a pro-

gramov záchrany pre nasledovné územia Natura 2000 (ÚEV, CHVÚ), územia med-
zinárodného významu (ramsarské lokality – RL) a chránené územia mokraďového 
charakteru (CHA, NPR, PR)
- ÚEV Turiec a Blatničianka / RL Mokrade Turca (NPR Turiec, NPR Kláštorské 

lúky, CHA Ivančinské močiare, CHA Jazernické jazierko)
- ÚEV / CHA Rieka Orava / RL Rieka Orava a jej prítoky
- ÚEV / CHVÚ / RL Poiplie (PR Ryžovisko, ÚEV / PR 

Cúdeninský močiar, ÚEV / PR Ipeľské hony)
- CHVÚ / RL Parížske močiare (NPR)
- ÚEV Číčovské luhy (NPR Číčovské rameno, RL Dunaj-

ské luhy)

2. Aktivita Doplnenie, zlepšenie a sprístupnenie údajovej základne o 
mokradiach a ich biotopoch a druhoch prostredníctvom 
prieskumu (hlavne zatiaľ nezmapovaných území a mimo 
Bratislavského kraja), vytvorenia databázy o mokraďových 
lokalitách a jej zverejnenie na webovej stránke ŠOP SR.



3. Aktivita Vypracovanie metodických materiálov so zásadami sta-
rostlivosti, obnovy a renaturácie v územiach zaradených 
do sústavy NATURA 2000 a v územiach medzinárodného 
významu a z hľadiska spracovania konkrétnych revitalizač-
ných projektov a programov. 

4. Aktivita Zriadenie, podpora a činnosť strediska pre mokrade pri 
ŠOP SR v Banskej Bystrici, informačných stredísk ochrany 
prírody v mokraďových lokalitách NATURA 2000 a v úze-
miach medzinárodného významu (Mokrade Turca, Mokra-
de Oravskej kotliny) a na príslušných Správach CHKO 

5. Aktivita Podpora systému informovania verejnosti prostredníctvom informačných tabúľ 
a vyznačenia lokalít NATURA 2000 a území medzinárodného významu 

7. Aktivita Informačné a vzdelávacie podujatia o význame mokradí a ich trvalo udržateľnom 
využívaní pre obyvateľov obcí, vlastníkov a užívateľov pozemkov, prevažne v 
územiach NATURA 2000 a územiach medzinárodného významu  

8. Aktivita Príprava a vydanie informačných a propagačných materiálov o mokradiach a 
ich biotopoch, lokalitách NATURA 2000 a územiach medzinárodného významu 
mokraďového charakteru 

9. Aktivita Príprava a vydanie príručky pre manažment rôznych typov mokradí pre správ-
cov a užívateľov území a príručky o spriechodňovaní bariér na tokoch

10. Aktivita Natočenie filmu o projekte a manažmente mokradí

11. Aktivita Zlepšenie kapacít správcov mokraďových chránených území prostredníctvom 
školení v zahraničí a zabezpečenie preškolenia zamestnancov. 

12. Aktivita Zorganizovanie európskeho regionálneho zasadnutia s témou starostlivosti 
o územia a mokraďové biotopy zaradené do sústavy NATURA 2000 a území 
medzinárodného významu s výmenou skúseností a informácií, ich sprístupnenie 
verejnosti, Európskej komisi a Sekretariátu o mokradiach   


