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Abstrakt 

Tento dokument predstavuje interdisciplinárny projekt, ktorý zahŕňa účasť zainteresovaných skupín (ďalej len 
„stakeholderov“), regionálny rozvoj a manažment chránených území. Výskum sa uskutočnil v kontexte úsilia 
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky rozvíjať a zlepšovať metodiku pre participatívne riadenie 
veľkoplošných chránených území v Karpatoch. Tím slovenských a švajčiarskych výskumníkov vypracoval základné 
hodnotenie vybraných chránených území zahŕňajúce oblasť ekológie, spoločnosti a ekonomiky. Osobitná 
pozornosť bola venovaná rozdielu medzi odľahlými a vyľudňujúcimi sa slovenskými Karpatmi s ich bohatstvom 
prírodných zdrojov a mestskými centrami s ich dynamicky sa transformujúcou ekonomikou z centrálnej na 
trhovú. Interdisciplinárny výskum sa tiež zameral na participatívne procesy so stakeholdermi vo vybraných 
veľkoplošných chránených územiach a vytváranie spôsobov na prepojenie ochrany prírody s hospodárskym 
rozvojom. Okrem toho Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce umožnil slovenským projektovým partnerom 
implementovať malé inovatívne projekty navrhnuté lokálnymi stakeholdermi, tzv. Seed Money Actions – SMA      
(životaschopné aktivity). Očakáva sa že prinesú konkrétny a trvalý prínos lokálnym stakeholderom, predovšetkým 
poľnohospodárom pôsobiacim vnútri a v okolí chránených území. SMA reprezentovali úsilie o ochranu prírody 
(napr. kosením lúk), ale aj projekty na zlepšenie turistickej infraštruktúry a iné aktivity navrhnuté miestnymi 
starostami alebo skupinami stakeholderov. Náš výskum poukázal na to, že takýto prístup môže byť novou 
produktívnou formou spolupráce medzi správami chránených území a miestnym obyvateľstvom, čo môže 
pomôcť vyššej akceptácii ochrany prírody medzi miestnymi obyvateľmi. Zároveň ponúka slovenským 
poľnohospodárom v horských oblastiach viac konkrétnych výhod plynúcich z blízkosti chránených území. 

 

Abstract 

This document presents transdisciplinary project integrating stakeholder participation, local development, and 
protected area management. The research was carried out in the context of efforts by the State Nature 
Conservancy of the Slovak Republic to develop and improve its methodology for participatory management of 
large protected areas in the Carpathians. As part of the transdisciplinary research, a joint team of Slovak and 
Swiss researchers carried out baseline assessments of selected protected areas concerning their ecology, society, 
and economy. A particular focus was on disparities between the remote and increasingly depopulated Slovak 
Carpathians with their wealth in natural assets and the country’s urban centres with their dynamic transition 
economies. The transdisciplinary research also included facilitation of participatory processes with stakeholders 
in selected large protected areas to negotiate ways of linking nature conservation with economic development. 
Moreover, a joint Slovak-Swiss financing mechanism enabled Slovak project partners to implement small 
innovative projects proposed by local stakeholders – so-called Seed Money Actions (SMAs). They are expected 
to bring tangible and lasting benefits to local stakeholders, mostly farmers, within and around protected areas. 
SMAs included landscape conservation efforts such as mowing of pastures, as well as projects to improve tourism 
infrastructure or other actions proposed by local mayors or stakeholder groups. Our research shows that this 
could be a fruitful new form of cooperation between protected area managers and local populations, as it may 
ultimately lead to a higher acceptance of nature conservation among locals while offering Slovak mountain 
farmers more tangible benefits from nearby protected areas. 
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1 ÚVOD 

Ochrane prírody a krajiny sa v súčasnosti venuje čoraz väčšia pozornosť, či už zo strany politikov alebo 
verejnosti. Zvyšovanie povedomia o význame jednotlivých zložiek životného prostredia pre život 
vytvára tlak na zabezpečenie ich ochrany pred nepriaznivými vplyvmi. Územia, ktorých bohatstvo 
a rozmanitosť zostali zachované aj napriek vplyvu človeka, boli vyhlásené za chránené s rôznym 
stupňom ochrany. Ich ochranou a trvalo udržateľným obhospodarovaním sa snažíme zachovať tieto 
územia pre budúce generácie. Nemôžeme ale zabudnúť na to, že chránené územia ovplyvňujú 
a naopak, sú ovplyvňované vonkajšími vplyvmi a miestnym obyvateľstvom. Udržateľnosťou 
chránených území sa zaoberajú mnohé dokumenty na medzinárodnej, ale aj národnej úrovni 
a vytvárajú sa finančné mechanizmy, s pomocou ktorých sa tento cieľ má dosiahnuť. Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky počas obdobia svojej pôsobnosti realizovala mnoho projektov 
zameraných na ochranu prírody, projekt „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských 
Karpatoch“ bol ale prvý, ktorý využil financovanie zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 

Predkladaný materiál predstavuje časť aktivít úspešne zrealizovaného projektu „Rozvoj ochrany 
prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ podporeného Švajčiarskym finančným 
mechanizmom. Prijímatelia, ktorí získali nenávratný finančný príspevok, sa usilovali prostriedky naplno 
využiť a výrazne prispieť k zlepšeniu podmienok v chránených územiach. Príklad dobrej praxe by mal 
poslúžiť všetkým potenciálnym žiadateľom, ako aj záujemcom, ktorí sa chcú inšpirovať podobnými 
riešeniami v tejto problematike.  
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2 ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS 

Od roku 2008 sa Švajčiarsko zapájalo do rôznych projektov, ktoré boli navrhnuté na zníženie 
ekonomickej a sociálnej nerovnosti v Európskej únii, ktorá sa rozrastala o nové členské štáty. 

Prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu je novým členským štátom Európskej únie 
poskytovaná finančná pomoc na zníženie sociálnej a ekonomickej nerovnosti. Výhody z využitia tohto 
finančného mechanizmu majú nielen prijímateľské krajiny, ale aj samotné Švajčiarsko (Memorandum 
o porozumení, 2006). 

Rozširovanie Európskej únie vytvára pre Švajčiarsko nové možnosti na vývoz produktov a oblasť 
investícií. Poskytnutie finančného príspevku novým členským štátom zviditeľňuje Švajčiarsko 
a umožňuje švajčiarskym podnikateľom participovať na verejných výberových konaniach, 
predovšetkým prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. 
Malé, ale aj väčšie švajčiarske organizácie úspešne využili túto príležitosť a získali zákazky z projektov 
financovaných Európskou úniou v trinástich partnerských krajinách. 

Nové možnosti vznikli aj v oblasti znižovania bezpečnostného rizika a podpory ochrany klímy. Migrácia, 
ako dôsledok chudoby a slabej pôsobnosti štátnych inštitúcií v okrajových oblastiach, má priamy vplyv 
na Švajčiarsko. Podpora zlepšenia lokálnych životných podmienok z rozšírených projektových 
príspevkov pomáha tento trend znížiť. Environmentálne problémy nie sú záležitosť, ktorá neprekračuje 
hranice štátu, preto je v záujme Švajčiarska podporovať projekty zamerané na oblasť životného 
prostredia a prispievajúce k ochrane klímy (The Swiss contribution in brief, 2015). 

Pri podpísaní Memoranda o porozumení medzi Švajčiarskou federálnou radou a Radou Európskej únie 
boli definované štyri hlavné smery pre financovanie: 
1. Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem 
2. Životné prostredie a infraštruktúra 
3. Podpora súkromného sektora 
4. Ľudský a sociálny rozvoj 
 
Národný kontaktný bod 
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu 
Úrad vlády SR 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 

tel.: +421 2 57295 111 (spojovateľka) 
tel.: +421 2 20925 917 
e-mail: sfm@vlada.gov.sk 
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie 
Swiss Contribution Office 
Michalská 12  
811 01 Bratislava, Slovakia 
Tel.: +421 /0/2 5930 1124 
Fax: +421 /0/2 5930 1100 
Email: bratislava@eda.admin.ch 
www.swiss-contribution.ch/slovakia 

mailto:sfm@vlada.gov.sk
mailto:bratislava@eda.admin.ch
http://www.swiss-contribution.ch/slovakia
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3 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE „ROZVOJ OCHRANY PRÍRODY A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
V SLOVENSKÝCH KARPATOCH“ 

Žiadateľ:  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Prioritná oblasť:  Životné prostredie a infraštruktúra 

Oblasť zamerania:  Ochrana prírody 

Kód projektu:  ŠFM 05090001 

Termín realizácie projektu:  10/2011 – 06/2015 

Celkové výdavky na projekt:  2 389 557,05 EUR 

Celková výška požadovaného NFP:  1 949 825, 18 EUR 

Cieľom projektu bolo prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Európskou 
úniou a Slovenskom prostredníctvom zlepšenia prírodného prostredia, podpory ochrany prírodných 
zdrojov a trvalo udržateľného využívania ekosystémov. Výsledky projektu mali priniesť zlepšenie 
ochrany a trvalo udržateľného využívania chránených území a vybraných biotopov, obnovu prírodného 
prostredia a krajiny a definovanie spoločného programu pre rozvoj a ochranu v chránených územiach 
a v širšej krajine prostredníctvom participácie zúčastnených strán, predovšetkým v geografickej oblasti 
zamerania s osobitným zameraním na sústavu Natura 2000 a Karpatský dohovor. 

Žiadateľom o nenávratný finančný prostriedok bola Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ktorá 
zabezpečovala realizáciu aktivít spolu s dvoma partnermi projektu – Ústavom vysokohorskej biológie 
Žilinskej univerzity a Univerzitou v Berne. 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) je v zmysle Štatútu odbornou organizáciou 
s celoslovenskou pôsobnosťou, podľa § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zameranou na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody 
a krajiny, vrátane správy jaskýň, podľa tohto zákona a na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany 
prírody a krajiny podľa osobitných predpisov, najmä na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov 
a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení 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 (Dodatok č. 1 k rozhodnutiu ministra 
životného prostredia Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 76/2007 - 1.8. o vydaní štatútu Štátnej 
ochrany prírody Slovenskej republiky, 2014).  

Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity 
Univerzitné výskumné pracovisko dlhodobo zabezpečuje výskum na poli ochrany a manažmentu 
horských oblastí, politiky ochrany prírody a má skúsenosti zo spolupráce aj so švajčiarskymi a inými 
zahraničnými partnermi. 

Univerzita v Berne 
Geografický ústav Univerzity v Berne - Centrum pre rozvoj a životné prostredie,  má zamestnancov 
s multidisciplinárnym zameraním v geografii, trvalo udržateľnom manažmente pozemkov, 
regionálnom rozvoji, environmentalistike, pedológii, hydrológii, GIS a skúsenosti s medzinárodnými 
programami a partnerstvami. 

Projekt bol rozdelený na päť tematicky zameraných aktivít, z ktorých každá predstavovala čiastkový 
cieľ projektu: 

Aktivita 1 
Posilnenie národného a regionálneho systému chránených území a vytvorenie príslušnej koncepcie, 
zhodnotenie a zlepšenie efektívnosti manažmentu chránených území – kategorizácia a klasifikácia 
chránených území pre zavedenie štandardov pre ich manažment a vypracovanie priorít pre ďalší rozvoj 
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ochrany prírody, vrátane ochrany ohrozených biotopov Karpát pri konzultácii s inými karpatskými 
krajinami. 

Aktivita 2 
Posilnenie komunikácie, výchovy a povedomia verejnosti - príprava a šírenie informácií a programu 
zvyšovania povedomia o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní biotopov a chránených území 
v Karpatoch a realizovanie osvetových aktivít a zariadení. 

Aktivita 3 
Vytvoriť a realizovať opatrenia na revitalizáciu a obnovu ekologickej integrity chránených území - 
vyhotovenie obnovných plánov pre pilotné degradované mokraďové a trávne biotopy s hodnotnou 
biodiverzitou, realizovanie revitalizačných opatrení vo vybraných lokalitách, monitorovanie 
a vyhodnotenie ich efektívnosti a vypracovanie usmernení. 

Aktivita 4 
Zlepšenie plánovania a starostlivosti o konkrétne chránené územia - inventarizácia biotopov 
a vybraných druhov a vypracovanie návrhov na pre-kategorizovanie lesov a na zónovanie vo vybraných 
pilotných lokalitách medzinárodného významu s pilotným manažmentom lesných chránených území. 

Aktivita 5 
Integrovanie chránených území do širšieho krajinného plánovania a do sektorov tak, aby sa 
zachovala ekologická štruktúra a funkcia - využitie inovatívnych manažmentových modelov pre 
prírodné a poloprírodné typy biotopov a pilotných štúdií trvalo udržateľného rozvoja pre plánovanie 
udržateľného rozvoja v chránených lokalitách medzinárodného významu v dvoch znevýhodnených 
lesnatých horských oblastiach. 
5.1 Vypracovanie pilotných inovatívnych manažmentových modelov trvalo udržateľného regionálneho 

rozvoja v chránených územiach a v širšej krajine - zapojenie zainteresovaných skupín v lokalite 
svetového dedičstva Karpatské bukové pralesy a CHKO BR Poľana, vrátane nárazníkovej zóny, 
hľadanie partnerov (twinning) so skúsenosťami a praxou vo Švajčiarsku (chránené územia, 
samosprávy), vytváranie nástrojov spolupráce a participácie, ich otestovanie a aplikácia, stretnutia 
so zainteresovanými, hodnotenia, vytvorenie štandardných nástrojov pre Slovensko, stanovenie 
priorít a stratégií pre inovatívne infraštruktúrne životaschopné aktivity, monitoring aktivít, analýzy 
orientované na trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku, šírenie a adaptácia nástrojov a materiálov, 
prezentácia na rokovaniach v zahraničí.  

5.2 Realizácia životaschopných prioritných aktivít / verejno-súkromné partnerstvo – spolupráca 
s miestnymi obyvateľmi na týchto aktivitách. 
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Obrázok 1: Mapa pilotných chránených území na realizáciu životaschopných aktivít  
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4 PODPORA PARTICIPÁCIE V PROCESE FÓRA 

Pre ozrejmenie uvádzame, že táto časť sa zhoduje s aktivitou číslo 5.1. Cieľom bolo prispieť k rozvoju 
a skvalitneniu participatívneho riadenia veľkoplošných chránených území v slovenských Karpatoch 
(CHKO BR Poľana, NP Poloniny, CHKO Vihorlat). Išlo o interdisciplinárne úsilie integrujúce zúčastnené 
strany v oblasti regionálneho rozvoja a manažmentu chránených území. Spoločný tím švajčiarskych 
a slovenských výskumných pracovníkov vykonal základné posúdenie vybraných chránených území 
nielen v oblasti prírodných pomerov, hodnôt a ekológie, ale aj sociálnej a ekonomickej situácie 
priľahlého regiónu. Osobitný dôraz bol daný na rozdiely medzi postupne vyľudňujúcim sa vidiekom 
bohatým na prírodné hodnoty a zdroje a rastúcimi urbanizovanými oblasťami v podmienkach 
dynamicky sa tranformujúcej ekonomiky. Aktivita tiež napomohla k rozbehnutiu participatívneho 
procesu so zainteresovanými subjektami v chránených územiach a procesov diskusie o predstavách 
ako je možné prepojenie ochrany prírody s hospodárskym rozvojom územia. Švajčiarsky partner 
projektu, Univerzita v Berne, poskytol realizátorovi ŠOP SR (pracovnému tímu projektu) know-how vo 
forme grafického znázornenia postupu participácie v chránených územiach, ktorý je už osvedčený 
v mnohých švajčiarskych územiach (napr. lokalita UNESCO Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn). 

Uvedenú schému postupu je možné prispôsobiť konkrétnej chránenej oblasti, v ktorej bude použitá, 
aby sa zohľadnili špecifické vlastnosti územia a požiadavky miestneho obyvateľstva. 

V rámci aktivity 5 v projekte „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ 
bola schéma prvý-krát aplikovaná na území CHKO BR Poľana, nasledovalo územie NP Poloniny a CHKO 
Vihorlat.  

Tento proces sa snaží dosiahnuť súlad medzi ochranou prírody a krajiny v dotknutom chránenom území 
a „trvalo udržateľný“ prínos pre miestnych obyvateľov. 

Základom bola dostupnosť relevantných informácií zohľadňujúcich vyššie uvedené aspekty, ktorá 
vyústila do vytvorenia základných východiskových (baseline) štúdií o území CHKO BR Poľana a NP 
Poloniny.  
Pre CHKO BR Poľana bola vypracovaná štúdia s názvom Chránená krajinná oblasť a biosférická 
rezervácia Poľana (Protected Landscape area and Biosphere reserve Poľana). Na jej vypracovaní 
participovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Správa CHKO BR Poľana a švajčiarsky partner 
projektu Univerzita v Berne. Štúdia sa zameriava na spracovanie nasledujúcich tém: 
- Základné údaje o chránenej krajinnej oblasti, území a lokalizácii 
- Príroda, ekológia a stav ochrany územia 
- Využívanie krajiny a jej manažment 
- Demografia a ekonomické aktivity v území 
Pre územia NP Poloniny bola vypracovaná štúdia s názvom Štúdia trvalo udržateľného rozvoja 
chránených území v národnom parku Poloniny (Study of sustainable development of protected areas 
in the National Park Poloniny). Vypracovanie zabezpečil Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej 
univerzity v spolupráci so švajčiarskym partnerom a Správou NP Poloniny. Štúdia sa zamerala na 
nasledujúce oblasti: 
- Základné údaje a poznatky pre udržateľný rozvoj v NP Poloniny (regionálna geografia, regionálna 
demografia, ochrana prírody a lokálna ekonomika) 
 - Socio-ekonomické pomery vo vzťahu k využívaniu krajiny a ochrane prírody (nevyužívanie krajiny, 
migrácia populácie, demografia a krajinná štruktúra, budúcnosť ochrany prírody). 

Pred zorganizovaním úvodných stretnutí so zainteresovanými stranami bolo potrebné identifikovať 
kľúčových stakeholderov. Na identifikáciu stakeholderov a určenie ich významu pre danú problematiku 
je možné použiť veľké množstvo metód a existujúcich programov (napr. dvojaspektový alebo 
trojaspektový systém klasifikácie stakeholderov).  

Po identifikácii stakeholderov bolo ďalším krokom vytvorenie „kontaktnej alebo jadrovej skupiny“. 
Kontaktná skupina bola vytvorená zo zamestnancov Správy CHKO BR Poľana, zástupcov 
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najdôležitejších subjektov pôsobiacich v území a miestnych obyvateľov a táto skupina zorganizovala 
prvé stretnutie, ktoré bolo zamerané na zistenie názorov zainteresovaných subjektov na budúcnosť 
územia (ciele), stanovenie priorít a hľadanie spoločných opatrení a aktivít k ich dosiahnutiu. Účastníci 
prezentovali svoje očakávania vyplývajúce z realizácie životaschopných aktivít na záujmovom území. 
Kreovali sa činnosti (opatrenia – aktivity), ktorými bolo možné zabezpečiť stanovené ciele v území 
(napr. manažment zarastajúcich lokalít/ ekoturizmus/ ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva) 
a triedili sa do tematicky príbuzných skupín činností. 

Z kontaktnej skupiny vznikol výberom menšieho počtu zástupcov „odborný výbor“, ktorý mal za úlohu 
spracovať informácie získané na prvom stretnutí. Výsledkom bolo vytvorenie kompletného zoznamu 
skupín činností a opatrení. 

Druhé stretnutie malo za úlohu vybrať prioritné skupiny činností a opatrení (nie všetky navrhnuté 
skupiny činností boli rovnako dôležité pre dosiahnutie stanovenej priority v pilotnom území), 
a rozhodnúť sa pre aktivity, ktoré sa budú realizovať v záujmovom území. 

Po vyselektovaní aktivít a možných realizátorov spomedzi oslovených stakeholderov odborný výbor 
vytvoril manažmentový plán opatrení a ich časový harmonogram pre implementáciu životaschopných 
aktivít. 

Tretie stretnutie prezentovalo výsledok predchádzajúcej spolupráce a rozhodnutie zúčastnených 
subjektov implementovať vybrané aktivity v záujmovej oblasti. 

Posledným krokom procesu bola samotná implementácia životaschopných aktivít, ktorá zahŕňala 
zverejnenie výzvy, doručovanie zámerov žiadateľov, poskytovanie konzultácií žiadateľom, hodnotenie 
zámerov, uzatvorenie zmlúv s víťaznými žiadateľmi a monitoring plnenia schválených životaschopných 
aktivít. 

 

 

 

Obrázok 2: Stretnutie so zainteresovanými skupinami pôsobiacimi na území CHKO BR Poľana (CHKO 

Poľana, 2013) 
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Obrázok 3: Grafické znázornenie podpory participácie v procese fóra 

Implementácia aktivít SMA - Seed Money Actions 

v CHKO BR Poľana a jej okolí 
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5 REALIZÁCIA ŽIVOTASCHOPNÝCH AKTIVÍT V PILOTNÝCH ÚZEMIACH CHKO BR POĽANA, NP 
POLONINY A CHKO VIHORLAT 

Táto časť je zhodná s aktivitami projektu č. 5.2. Realizácia malých inovačných projektov navrhnutých 
miestnymi zainteresovanými skupinami by mala priniesť hmatateľné a trvalé výhody priamo 
v chránenom území alebo v jeho okolí. Navrhované boli najmä projekty týkajúce sa manažmentu lúk, 
ale aj zlepšenia infraštruktúry cestovného ruchu. Táto pre Slovensko relatívne nová forma spolupráce 
medzi predstaviteľmi chránených území a miestnym obyvateľstvom by mala v konečnom dôsledku 
prispieť k zvýšeniu akceptácie ochrany prírody lokálnymi stakeholdrami a k demonštrácii hmatateľných 
výhod, ktoré môžu plynúť do regiónu vďaka existencii chránených území.  

Po úspešnej realizácii série stretnutí so stakeholdermi vo vybraných pilotných územiach, identifikácii 
ich požiadaviek a potrieb boli vytvorené tri výzvy, každá pre jedno pilotné územie. Výzvy zohľadnili 
požiadavky stakeholderov jednotlivých území (napr. v CHKO BR Poľana sa zamerali na problém 
zarastania lúk a pasiekov, v NP Poloniny mali záujem o rozvoj cestovného ruchu a ochranu prírodného 
a kultúrneho dedičstva, a v CHKO Vihorlat identifikovali potrebu zamerať sa na ekoturizmus 
a manažment lúčnych spoločenstiev). 

V nasledujúcich častiach nájdete informácie o realizácii životaschopných aktivít v každom z troch 
pilotných území a bližšie informácie o úspešných zámeroch. 

 

„Aby Poľana ostala Poľanou“ 

Oblasť realizácie: 
Územia v CHKO Poľana, hlavne nasledujúce oblasti - Majerová, Komornícky vrch, Príslopy, Vrchdetva, 
Javorinka, Snohy, Vrchslatina, Boriakovo, Ľubietovská Bukovina, Horná Chrapková, Dolná Zálomská, 
Močidlianska skala, Hukavy. 

Oprávnený žiadateľ:  
Žiadateľ musí byť vlastníkom alebo užívateľom pozemku (doklad o vlastníctve, alebo užívaní pozemku), 
kde sa budú vykonávať aktivity a musí deklarovať (čestné prehlásenie), že územie obhospodaruje 
minimálne 2 roky pred podaním žiadosti a bude obhospodarovať minimálne 5 rokov po podpise 
zmluvy. 

Ciele:  
Zabezpečenie tradičného spôsobu hospodárenia na vybraných lokalitách a implementácia opatrení 
proti zarastaniu trvalých trávnych porastov (odstraňovanie a prevencia proti šíreniu náletových 
drevín).  

Priority: Udržiavanie (manažment) trvalých trávnych porastov. 

Oprávnené aktivity:  
- manažment vybraných území vo forme kosenia, resp. pasenia je možné realizovať len na územiach, 
kde obhospodarovateľ poberá tzv. základné priame platby (tzv. nebiotopové územia). Na územiach s 
tzv. agroenvironmentálnymi platbami je možné realizovať len aktivity zamerané na odstraňovanie 
zárastov drevín a krov, prípadne na jednoduché trvalé oplotenie (žrďovinou) genofondových 
(mokraďových) plôch  
- v prípade manažmentových opatrení na nebiotopových územiach je potrebné dodržať nasledovné 
podmienky: úplne vylúčiť používanie minerálnych hnojív, vylúčiť používanie prípravkov na ochranu 
rastlín, trávne porasty je potrebné kosiť smerom od stredu k okrajom porastu, mokraďové územia je 
možné obhospodarovať iba ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie, dodržiavať zásady šetrného 
košarovania (denné prekladanie košiarov), dodržiavať zaťaženie 0,3 – 1,0 VDJ/hektár na plochách 
určených na pasenie, je zakázané realizovať prísevy, mulčovanie je povolené len v prípade iniciačného 
zásahu (prvý rok) 



14 
 

- žiadateľ môže podať len jeden projekt (aj na viac lokalít), v žiadosť však môže uviesť, že má záujem o 
ďalší projekt (v prípade, ak bude málo uchádzačov o podporu, bude možné, aby sa jeden žiadateľ 
mohol uchádzať aj o ďalšie projekty)  
- v prípade výrubov je potrebné pri podpise zmluvy predložiť rozhodnutie o súhlase orgánu ochrany 
prírody a krajiny na výrub, v žiadosti bude potrebné predložiť náležitosti, potrebné k žiadosti o výrub. 

Oprávnená výška výdavkov:  
Maximálne do 3000 EUR s DPH. Žiadateľ musel zdôvodniť požadovanú výšku výdavkov v špecifikácii 
nákladov vo formulári žiadosti. Výšku požadovanej sumy v žiadosti mohol hodnotiaci výbor upraviť na 
základe oprávnenosti pred podpisom zmluvy. Finančnú podporu nebolo možné si nárokovať. 
Žiadateľom bolo odporučené konzultovať návrh projektu s pracovníkmi Správy CHKO Poľana pred 
podaním žiadosti. 

Projekt bol hodnotený podľa nasledovných kritérií:  
- prínos pre udržanie trvalých trávnych porastov v CHKO Poľana,  
- kvalita realizovaných aktivít  
- náročnosť realizovaných aktivít  
- možné riziká 

Hodnotenie: Doručené zámery, ktoré spĺňali podmienky stanovené vo výzve hodnotila na zasadnutí 
komisia zložená z 8 členov. Štyria členovia komisie boli zamestnanci ŠOP SR (Riaditeľstvo ŠOP SR, 
Správa CHKO Poľana). Komisiu dopĺňali dvaja konzultanti zameraní na problematiku v oblasti ochrany 
prírody a zamestnanec Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Členovia komisie hodnotili 
predložené zámery vo vzťahu k vyššie uvedeným hodnotiacim kritériám. Na základe hodnotiaceho 
procesu rozhodla komisia o finančnom podporení 6 predložených zámerov (2 zámery podporené 
neboli). 

Propagácia: 
Úspešný žiadateľ (prijímateľ) propagoval územie CHKO BR Poľana počas realizácie projektu. Žiadateľ v 
návrhu projektu predložil návrh opatrení na propagáciu územia. 

Ukončenie projektu:  
Správa CHKO Poľana počas realizácie životaschopných aktivít kontrolovala priebeh prác. Projekt bol 
ukončený prevzatím prác prostredníctvom preberacieho protokolu, v ktorom boli uvedené 
zrealizované práce, vrátane zdokumentovaného stavu územia pred realizáciou aktivít a po nej. 
Súčasťou zhodnotenia bolo vyjadrenie Správy CHKO Poľana o vplyve aktivity na konkrétne územia. 

Časový priebeh:  
• Zverejnenie výzvy 6.2. 2013 na internetovej stránke CHKO Poľana (www.chkopolana.eu) 
• Lehota na predkladanie projektových návrhov 6 týždňov, uzávierka prijímania žiadostí bola 20.3.2013  
• Hodnotenie projektových návrhov 4 týždne  
• Realizácia aktivít: max. 24 mesiacov 
 
Podporené aktivity: 

Žiadateľ: Ján Bariak 
Žiadateľom bolo trojgeneračné rodinné gazdovstvo, ktoré hospodári na Snohách v CHKO BR Poľana už 
niekoľko generácií. Ján Bariak sa podieľal na prácach od mladosti a osvojil si základné práce, používanie 
poľnohospodárskej mechanizácie, ako aj chov hospodárskych zvierat. V roku 2005 požiadal 
o osvedčenie Samostatne hospodáriaceho roľníka a prenajal si viac hektárov pôdy, ktorú prestali 
obyvatelia Snôh užívať. Dôvodom zapojenia sa do projektu bolo získanie prostriedkov na citlivejšie 
hospodárenie v chránenom území. 
Hlavnou myšlienkou bolo zabezpečenie ochrany slatín a rašelinísk v genofondových plochách a to 
zabránením vstupu pasúcich sa zvierat ohradením drevenými kolami so žrďovými zábranami 
a extenzívnym kosením ohradených častí, ako aj dokášanie nedopaskov vo vysokobylinných 
spoločenstvách. 

http://www.chkopolana.eu/
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Propagácia bola zabezpečená umiestnením informačného panelu na drevenej ohrade nachádzajúcej 
sa pri asfaltovej ceste. 
 
Žiadateľ: Ján Golian 
Svojpomocné rodinné družstvo Poľana je rodinné gazdovstvo, ktoré sa zaoberá chovom hovädzieho 
dobytka a výcvikom ťažných volov pre práce v lese a na poli. Projekt mal zlepšiť pastevné podmienky 
na pasienkoch pre domáce zvieratá a zároveň udržať aj zver na tejto lokalite, aby sa zamedzilo škodám 
na kultúrach v osade a na poľnohospodárskych kultúrach v jej blízkosti. 
Hlavnou myšlienkou bolo zlepšenie kvality trvalých trávnych porastov (TTP) v danej lokalite, ktorá je 
znehodnotená smlzom (Calamagrostis). Z celkovej plochy 20 hektárov pokrýval smlz asi 20%. Likvidácia 
sa vykonáva dokonalým ručným kosením napadnutých miest, a to dvakrát ročne po dobu 5-7 rokov. 
Ďalšou úlohou projektu bolo ochrániť mokrade na ploche 0,40 hektára, a to pravidelným šetrným 
ručným kosením po ukončení vegetácie. Bolo tiež potrebné zabrániť migrácii zvierat po tejto ploche za 
účelom hľadania vody, preto bolo zhotovené napájadlo na odlákanie zvierat od vzácnych biotopov.  
 
Žiadateľ: Pavel Žiak 
Pavel Žiak je súkromne hospodáriaci roľník, ktorý obhospodaruje okolo 10 hektárov 
poľnohospodárskej pôdy na území CHKO Poľana. Spolu s rodinou chová 11 kusov hovädzieho dobytka 
na mlieko a na mäso. Z mlieka vyrábajú výrobky ako maslo, tvaroh a syr pre vlastnú potrebu. 
Nepoužívajú umelé hnojivá a pesticídy. Prevažnú časť pozemkov kosia kosačkou, ale nedostupné 
miesta vykášajú ručne. Na odvážanie sena z nedostupných miest a na približovanie dreva v lese 
používajú voly. Do projektu sa rozhodli zapojiť kvôli získaniu finančných zdrojov na zabezpečenie 
tradičného spôsobu hospodárenia. 
Hlavnou myšlienkou bola revitalizácia a zlepšenie stavu mokraďových spoločenstiev na lokalite 
Vrchslatina, jarok, kde má Správa CHKO Poľana evidovanú cennú genofondovú plochu. Vyskytujú sa tu 
chránené biotopy rašelinísk a pasienkov, s výskytom chránených, vzácnych a ohrozených druhov 
rastlín, ako sú vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum), 
ostrica sivastá (Carex canescens) atď. 
Ochrana bola realizovaná predovšetkým zabránením prístupu hospodárskych zvierat (vybudovanie 
ohrád zo žrďoviny na 3 lokalitách), kosením týchto ohradených plôch, extenzívnym pasením a kosením 
nedopaskov. Extenzívne kosenie mokradí bolo realizované každý rok po odkvitnutí vstavačovitých 
(Orchidaceae). Prínosom tohto projektu je citlivý prístup k vzácnym biotopom a druhom, ktoré sa na 
tejto lokalite vyskytujú v rámci genofondovej plochy, bez použitia umelých hnojív, pesticídov 
a mulčovania. 
Propagácia projektu bola zabezpečená umiestnením informačnej tabule na drevenej ohrade, ktorá je 
pri asfaltovej ceste.   
 
Žiadateľ: Svojpomocné družstvo – jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Hriňovej 
Svojpomocné družstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Hriňovej má v súčasnosti 293 členov. 
Celková výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy je 1520 hektárov. Členovia družstva sa 
venujú chovu hospodárskych zvierat. Dôvodom pre zapojenie sa do projektu bolo zvýšenie efektívnosti 
vypásania pastiev a udržanie krajinotvorby. Družstvo má záujem vrátiť sa k extenzívnemu vypásaniu 
pasienkov a tradičnému spôsobu hospodárenia. Hlavnou myšlienkou bolo zabezpečenie ochrany 
a udržanie, zlepšenie priaznivého stavu druhu európskeho významu zvonček hrubokoreňový 
(Campanula serrata), ktorý predstavuje predmet ochrany Územia európskeho významu Javorinka. 
Trvalým udržiavaním pasienkov v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave chceli 
zlepšiť celkový stav pasienkových a lúčnych chránených biotopov v ktorých tento druh rastie. 
Propagácia bola zabezpečená informačnou tabuľou umiestnenou na mieste pracovného územia. 
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Žiadateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Kriváň 
Lesy SR, štátny podnik, odštepný závod (OZ) Kriváň je firma, ktorá sa zaoberá lesníckou činnosťou 
(ťažba a pestovanie lesa). Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj poľovníctvo a s tým súvisiaca starostlivosť 
o dotknuté územie, lúky. Ich kosením a odstraňovaním náletov sa zabezpečuje krmivo pre zver 
a dotváranie krajinného rázu. Hlavnou myšlienkou zámeru bolo zabezpečenie priaznivého stavu 
predmetu ochrany CHA Dolná Zálomská. Celé územie Dolnej Zálomskej je z floristického pohľadu 
považované za jedno z najcennejších v CHKO Poľana. Zachovanie územia je možné použitím vhodných 
spôsobov obhospodarovania ako je pravidelné kosenie lúčnych a mokraďových spoločenstiev. 
Jednotlivé rastlinné druhy nachádzajúce sa na území sú zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), 
ostrica predĺžená (Carex elongata), škarda odhryznutá (Crepis praemorsa), vstavačovec májový 
(Dactylorhiza majalis), vstavač mužský poznačený (Orchis mascula ssp. signifera), bielokvet močiarny 
(Parnassia palustris), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia). Propagácia bola zabezpečená 
prostredníctvom informačného panelu. 
 
Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Očová 
Poľnohospodárske družstvo Očová pôsobí v katastrálnom území Očová, Dúbravy, Detva, Vígľaš a Zolná. 
Zameriava sa na rastlinnú výrobu a chov hospodárskych zvierat (chov oviec a hovädzieho dobytka na 
mlieko). Hlavným cieľom projektu bola realizácia opatrení proti zarastaniu trvalých trávnych porastov 
náletovými drevinami. Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom informačného panela 
a informáciami na internetovej stránke družstva Očová. Prínosom projektu bol citlivý prístup 
k zraniteľnému územiu s výskytom vzácnych mokraďových spoločenstiev v rámci ktorých sa vyskytujú 
chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, ako sú vstavačovité (Orchidaceae sp.), rosička 
okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), ostrica Hartmannova (Carex hartmanii) a ostrica sivastá (Carex 
canescens). Citlivým prístupom sa malo prispieť k zachovaniu a zlepšeniu stavu vyššie uvedených 
biotopov a druhov. Na lokalite sa realizovalo ručné kosenie, stavba oplotenia a odstránenie náletových 
drevín. 
 
 
 

 
Obrázok 4: Realizácia podporených zámerov na území CHKO BR Poľana (CHKO Poľana, 2013) 
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„Poloniny pre všetkých“ 

Oblasť realizácie: Národný park Poloniny: k.ú.: Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé, Ulič, Kolbasov, Ruský 
Potok, Runina, Topoľa, Príslop, Jalová, Stakčín (vrátane vysídlených obcí nad VN Starina), Ubľa, 
Brezovec, Ruská Volová, Klenová, Kalná Roztoka, Stakčínska Roztoka, Osadné, Hostovice, Parihuzovce 
a Pčoliné.  

Oprávnený žiadateľ:  
- vlastník alebo užívateľ pozemkov v NP Poloniny v uvedených k. ú. ,  
- obce a nimi zriadené subjekty (napr. školy) v uvedených k. ú.,  
- mimovládne organizácie, resp. záujmové združenia z územia (napr. cirkvi), kde sa budú vykonávať 
aktivity, resp. ktoré majú priamy záujem v území NP Poloniny,  
- podnikatelia v cestovnom ruchu.  

Ciele:  
- ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva,  
- trvalo udržateľné využívanie územia,  
- rozvoj cestovného ruchu. 

Oprávnená výška výdavkov: max. 3000 EUR s DPH. Žiadateľ odôvodnil požadovanú sumu v špecifikácii 
nákladov vo formulári Žiadosti. Žiadateľom bolo odporučené konzultovať návrh projektu s pracovníkmi 
Správy NP Poloniny pred podaním žiadosti. 

Hodnotiaca komisia pozostávala zo štyroch zamestnancov ŠOP SR (riaditeľstvo ŠOP SR a Správa NP 
Poloniny) a jedného člena reprezentujúceho švajčiarskeho partnera projektu (Univerzita v Berne). 

Propagácia: 
 Úspešný žiadateľ (prijímateľ) bol povinný propagovať územie NP Poloniny počas realizácie projektu. 
Návrh projektu musel obsahovať plán opatrení na propagáciu územia. Medzigeneračný prenos 
skúseností bol výhodou projektu. 

Časový priebeh:  
• Zverejnenie výzvy - 10.6.2013 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).  
• Lehota na predkladanie projektových návrhov bola 6 týždňov, uzávierka prijímania žiadostí - 
26.7.2013.  
• Hodnotenie projektových návrhov trvalo 4 týždne.  
• Realizácia aktivít: max. 24 mesiacov, najneskôr do 30.9.2014.  
 
Podporené aktivity: 

„Revitalizácia minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny“ 
Žiadateľ: Obec Osadné 
Obec Osadné leží v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Udava a žije tu 189 obyvateľov. 
Kataster obce Osadné je súčasťou NP Poloniny. Obec sa aktívne zapája do rozvoja cestovného ruchu 
v okrese Snina, v minulosti obec v spolupráci s Poľskom vybudovala z fondov Európskej únie cyklisticko-
turistický chodník Osadné-Balnica. Za obcou blízko lesnej cesty, ktorá tvorí hlavnú trasu pre pohyb 
turistov sa nachádza prírodný prameň pitnej minerálnej vody. Studnička sa nachádza 60 metrov od 
lesnej cesty v ťažko dostupnom teréne a bola málo využívaná (pre návštevníkov NP Poloniny je 
dostupný len jeden minerálny prameň nachádzajúci sa v obci Zboj). Cieľom projektu bolo zviesť vodu 
k lesnej ceste, kde bude dostupná pre turistov, návštevníkov národného parku a obyvateľov obce. 
Projekt bol počas realizácie propagovaný článkami v regionálnej tlači a na altánku nachádzajúcom sa 
pri prameni je umiestnená informačná tabuľa o projekte a financovaní z Programu Švajčiarsko – 
slovenskej spolupráce.  
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„Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy – lokalita Stužica – dobudovanie 
infraštruktúry“ 
Žiadateľ: Obec Nová Sedlica 
Obec Nová Sedlica je najvýchodnejšie položená obec na území Slovenskej republiky, nachádza sa na 
území NP Poloniny. V katastrálnom území Novej Sedlice sa nachádza Národná prírodná rezervácia 
Stužica, ktorá je časťou lokality Stužica patriacej do Svetového prírodného dedičstva – Bukových 
pralesov Karpát na Slovensku. Lokalita je vyhľadávaná turistami aj vďaka najvýchodnejšiemu bodu 
Slovenska – kóta Kremenec, a dostupnosti turistických značených chodníkov (Nová Sedlica – Kremenec 
– Čierťaž a Čierťaž – Poľana – Nová Sedlica). Problémom bolo premostenie cez rieku Zbojský potok na 
oboch trasách. V minulosti boli vybudované drevené mosty, ktoré ale nevydržali pôsobenie 
poveternostných podmienok. Cieľom projektu bolo vybudovanie stabilného premostenia pre 
návštevníkov Stužice v NP Poloniny. Motiváciou na zaslanie žiadosti bola bezpečnosť a spokojnosť 
občanov pohybujúcich sa po obci, vytvorenie vhodných podmienok pre pešiu turistiku a tvorba 
pozitívneho imidžu obce. Propagácia bola zabezpečená využitím regionálnej tlače a informačnou 
tabuľou umiestnenou na premostení. 
 
„Porta Rusica – technická pamiatka, ktorá spája národy“ 
Žiadateľ: Lesohospodárske a urbárske pozemkové spoločenstvo Ruské  
LPU PS Ruské je pozemkové spoločenstvo spravujúce majetok bývalých urbárnikov od roku 1994 na 
výmere viac ako 1700 ha. Činnosť pozemkového spoločenstva sa zameriava najmä na spravovania 
lesného majetku, organizovanie kultúrno-spoločenských a náboženských aktivít, a v neposlednom rade 
aj na environmentálne zamerané aktivity. 
Jedným z hlavných impulzov pre realizáciu projektu bol neustále sa zvyšujúci počet návštevníkov 
(predovšetkým z Poľska), ktorí majú záujem navštíviť pešo, alebo s použitím bicykla územie Slovenska. 
Vstupnou bránou je pre nich Ruské sedlo, ktorého zlý stav zanechával v návštevníkoch nepríjemný 
dojem z návštevy. Základnou motiváciou pre realizáciu projektu bolo zachovanie kultúrnej pamiatky 
Porta Rusica a opätovné sfunkčnenie pôvodne vybudovaného odvodňovacieho systému. Propagácia 
zabezpečená využitím regionálnej tlače, internetovej stránky a umiestnením informačnej tabule na 
začiatku a na konci realizovanej konštrukcie cesty. 
 
„Zlepšenie podmienok vidieckeho turizmu v doline Ruského potoka v NP Poloniny“ 
Žiadateľ: Obec Ruský Potok   
Dolina Ruského potoka sa nachádza v centrálnej časti Národného parku Poloniny. Nachádza sa tu 
vzácna pralesovitá rezervácia Borsučiny. Dolinu križuje cyklochodník ikon a chodník, ktorý vzájomne 
prepája tri drevené kostolíky v národnom parku. V obci Ruský Potok sa nachádza jeden z týchto 
drevených kostolíkov, a datuje sa do 17. storočia. 
V NP Poloniny nie je vybudovaná infraštruktúra pre peších turistov a cykloturistov z hľadiska táborísk 
a miest na bivakovanie. Cieľom projektu bolo vybudovanie takéhoto miesta pre návštevníkov na 
nevyužívanom ihrisku a jeho následné využívanie pre rozvoj cestovného ruchu. Propagácia bola 
zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky obce a umiestnením informačnej tabule na mieste 
realizácie projektu. 
 
„Prírodné a kultúrne dedičstvo UNESCO v Poloninách“ 
Žiadateľ: Karpatské drevené cerkvi, n.o. 
Cieľom bolo zlepšiť kvalitu orientácie cykloturistov v teréne, zvýšiť informovanosť návštevníkov aj 
miestnych obyvateľov o jedinečnom spojení prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva v podobe 
drevených chrámov, ktoré neodmysliteľne prispievajú k biodiverzite tohto územia. Projekt sa zameral 
na doplnenie infraštruktúry „Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica – Inovce“, ktorý spoločne 
prezentuje kultúrne dedičstvo typické pre územie Východných Karpát – drevené chrámy východného 
obradu a zároveň prepája obe chránené územia – Národný park Poloniny a Chránenú krajinnú oblasť 
Vihorlat. Okresy Snina a Sobrance patria dlhodobo medzi sociálne aj ekonomicky zaostávajúce regióny 
Slovenska. Skvalitnenie turistických informačných služieb je jedným z predpokladov rozvoja 
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cykloturistiky ako udržateľnej formy cestovného ruchu, ktorá bude mať pozitívny efekt na mobilizáciu 
a rozvoj regiónu. V rámci projektu sa zhotovili a osadili informačné panely pri drevených chrámoch 
obsahujúce informácie o chrámoch a chránených prírodných územiach vrátane svetového prírodného 
dedičstva UNESCO. Zároveň boli zhotovené a osadené orientačné mapy na turisticky frekventovaných 
miestach, na ktorých sú zakreslené existujúce pešie trasy, cyklotrasy a náučné chodníky, rovnako aj 
turisticky zaujímavé miesta. 
 
„Sprievodcovská činnosť v NP Poloniny založená na obnove pôvodných tradícií“ 
Žiadateľ: Rodina Moniky a Miroslava Peľa 
Rodina Peľovcov začala v roku 2013 prevádzkovať sprievodcovskú činnosť v drevenom chráme sv. 
Michala archanjela – národnej kultúrnej pamiatke – v Topoli v NP Poloniny. Na prelome tisícročia hrozil 
chrámu zánik, preto sa dostal do zoznamu 100 najohrozenejších stavieb sveta. V súčasnosti je po 
rozsiahlej rekonštrukcii a je tu nainštalovaná aj expozícia venovaná miestnemu rodákovi – kanonikovi 
Alexandrovi Duchnovičovi. 
Tradičný ľudový ženský kroj v NP Poloniny je zdokumentovaný len na troch fotografiách z NP (dve 
z roku 1900 z Topole a jedna pochádza z roku 1916 zo Smolníka). Tento kroj s charakteristickým 
prekrížením šatky cez hruď nemá na Slovensku obdobu a môžeme ho nazvať poloninským ľudovým 
krojom. Po prvej svetovej vojne v dôsledku emigrácie do Spojených štátov amerických zanikol. V rámci 
projektu bol vyrobený (čiastočne aj zakúpený) materiál na ženský ľudový odev použitý na 
sprievodcovskú činnosť. Cieľom je oživiť zabudnuté tradície a zatraktívnenie prehliadky chrámu. 
Prezentácia je zabezpečená priamo pri prehliadkach chrámu návštevníkmi. 
 
„Európsky deň NP Poloniny 2014“ 
Žiadateľ: obec Zboj 
Katastrálne územie obce Zboj patrí do územia NP Poloniny, v jej k.ú. sa nachádzajú 4 rezervácie na 
ochranu prírody (NPR Jarabá skala, NPR Stinská, PR Stinská slatina a PR Bahno). Národný park Poloniny 
bol vyhlásený bez veľkej verejnej diskusie, čo sa v súčasnosti prejavuje negatívnym postojom 
miestneho obyvateľstva, vlastníkov a užívateľov pozemkov. Obec Zboj chcela zorganizovaním 
Európskeho dňa NP Poloniny tento negatívny postoj zmierniť a iniciovať širšiu spoluprácu medzi 
ochranou prírody, miestnym obyvateľstvom a vlastníkmi. Európsky deň NP Poloniny sa uskutočnil 
v obci Zboj, v zrekonštruovanom areáli nachádzajúcom sa v centre obce, kde sa pre potrebu tohto 
projektu dobudovalo pódium. Európsky deň NP Poloniny pozostával z turistickej časti (návšteva lokality 
NPR Jarabá skala, ktorá je súčasťou Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy), časti 
výstavnej (otvorenie výstavy o Karpatských bukových pralesoch a výstavy Krajina v ktorej žijem), a časti 
spoločenskej (zameranej na prezentáciu regionálnych tradícií NP Poloniny). Obec Zboj chcela 
realizáciou tohto projektu podporiť vznik spolupráce medzi vlastníkmi, miestnym obyvateľstvom 
a samosprávou, čím vznikla myšlienka zavedenia tradície osláv Európskeho dňa národných parkov. 
Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom médií a informačnou tabuľou v obci. 
 
„Ubľa – vstupná brána do NP Poloniny s SPD Karpatské bukové pralesy (Vihorlat a Havešová) pre 
návštevníkov východného bloku“ 
Žiadateľ: obec Ubľa 
Obec Ubľa sa nachádza priamo na hranici s Ukrajinou. Nachádza sa tu hraničný priechod medzi 
Slovenskou republikou a Ukrajinou, obec preto tvorí vstupnú bránu do NP Poloniny pre návštevníkov 
východného bloku. 
Hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj je jediným vstupom do NP Poloniny z krajín východného bloku 
a tiež jediným priechodom medzi NP Poloniny a Užanským národným prírodným parkom, ktoré tvoria 
Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Obec sa do projektu zapojila preto, aby 
návštevníkom NP Poloniny, ktorí prekročili štátnu hranicu (turisti, cykloturisti, motoristi) zabezpečila 
možnosť oddychu a dostupnosť základných informácií o NP Poloniny a Svetovom prírodnom dedičstve 
Karpatských bukových pralesoch (lokalite Vihorlat a Havešová). 
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„História spod Polonín oživená v starom dreve“ 
Žiadateľ: Obec Ulič 
Hlavnou myšlienkou projektu bolo oživenie územia národného parku a jeho propagácia netradičným 
spôsobom – vytvorením Poloninskej galérie drevených sôch stvárňujúcich zaujímavé, ale zabudnuté 
osobnosti a legendy spod Polonín (napr. DidBeskyd – ochranca poloninských hôr a pralesov, dievča 
s kačacími nohami, krívajúci čert z Riabej skaly, Pustaj – najväčší rozprávkar, Fedor Hlavatý – slávny 
zbojník). Projekt mal tiež za úlohu podporiť staré vymierajúce remeslo – rezbárstvo. 
 
„Úprava areálu kamenného monolitu pre potreby cykloturistov v NP Poloniny“ 
Žiadateľ: Obec Runina  
Obec Runina je najvyššie položenou obcou v Národnom parku Poloniny a v súčasnosti k nej nevedie 
žiadna cyklotrasa, ale uvažuje sa o jej realizácii. Po vybudovaní by mala cyklotrasa veľké prevýšenie, 
preto v rámci projektu chcela obec Runina upraviť areál zabudnutého kamenného monolitu a premeniť 
ho na oddychové miesto pre cykloturistov. Podľa informácií z ústneho podania bol tento kamenný 
monolit vztýčený na začiatku 20. storočia, kedy bola obec prvýkrát sprístupnená hradskou cestou. Po 
prvej svetovej vojne bola do monolitu osadená pamätná tabuľa pripomínajúca boje, ktoré sa tu 
odohrali. Po druhej svetovej vojne bola v tomto úseku cesta upravená a vznikol samostatný areál 
s monolitom. Cieľom projektu bola obnova areálu monolitu a vytvorenie oddychového miesta pre 
prechádzajúcich cykloturistov. V rámci projektu bol areál monolitu vyčistený, oplotený, osadili sa 
lavičky a informačná tabuľa. Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom informačnej tabule. 

 

 
Obrázok 5: Realizácia podporených zámerov na území NP Poloniny (NP Poloniny, 2013) 
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„Aby Vihorlat ostal Vihorlatom“ 

Oblasť realizácie: územia v CHKO Vihorlat, hlavne v oblasti Morského oka, Sninského kameňa, Vihorlatu 

Oprávnený žiadateľ: 
- vlastník alebo užívateľ pozemku, kde sa budú vykonávať aktivity musí deklarovať, že územie 
obhospodaruje minimálne 2 roky pred podaním žiadosti a minimálne 2 roky po podpise zmluvy, 
- obce, ktorých katastrálne územie zasahuje do CHKO Vihorlat, 
- mimovládne organizácie, resp. záujmové združenia pôsobiace v území CHKO Vihorlat 

Priority: 
1. Zabezpečenie a vytváranie podmienok pre rozvoj v oblasti ekoturizmu 
2. Udržiavanie (manažment) lúčnych spoločenstiev 

Oprávnené aktivity: 
- Obnova a vylepšenie existujúcich turistických chodníkov - obnova a doplnenie maľovaného značenia, 
orientačných prvkov (smerovky a pod.), drobných turistických prvkov na chodníku (mostíky, lávky, 
schody, reťaze) a pod. 
- Obnova a vybudovanie oddychovej a rekreačnej infraštruktúry na existujúcich turistických 
chodníkoch (odpočívadlá, altánky) 
- Obnova a úprava verejných priestranstiev, priamo súvisiacich s turistickým chodníkom, nástupné a 
koncové miesta chodníkov, informačné body na miestach s vysokou návštevnosťou turistov a pod. - v 
prípade manažmentových opatrení lúčnych spoločenstiev realizovať kosenie ľahkou mechanizáciou s 
následným odstránením biomasy 
- žiadateľ môže podať len jeden projekt (aj na viac lokalít), v žiadosti však môže uviesť, že má záujem o 
ďalší projekt (v prípade, že bude málo uchádzačov o podporu, bude možné, aby sa jeden žiadateľ mohol 
uchádzať aj o ďalšie projekty) 
- projekty môžu byť aj kombinované (chodníky + priestranstvá) a môžu byť zamerané na viac chodníkov 
v danej lokalite, resp. viac priestranstiev v danej lokalite. 

Kritériá hodnotenia:  
- prínos pre rozvoj ekoturizmu v CHKO Vihorlat, 
- kvalita realizovaných aktivít 
- náročnosť realizovaných aktivít 
Hodnotiaca komisia zložená z piatich členov (ŠOP SR, Správa CHKO Vihorlat) vyhodnotila predložené 
zámery spĺňajúce požiadavky. Z predložených jedenástich projektových zámerov boli finančne 
podporené tri. 

Oprávnená výška výdavkov: max. 3000 EUR s DPH. Žiadateľom bolo odporučené konzultovať návrh 
projektu s pracovníkmi Správy CHKO Vihorlat pred podaním žiadosti. 

Propagácia: 
Úspešný žiadateľ (prijímateľ) bol povinný propagovať územie CHKO Vihorlat počas realizácie projektu. 
Návrh projektu musel obsahovať návrh opatrení na propagáciu územia. 
Medzigeneračný prenos skúseností bol výhodou projektu.  

Ukončenie projektu: 
Projekt bol ukončený preberaním prác prostredníctvom preberacieho protokolu, v ktorom boli 
uvedené zrealizované práce, vrátane zdokumentovania stavu územia pred realizáciou aktivít a po nej. 
Súčasťou zhodnotenia bolo vyjadrenie Správy CHKO Vihorlat o vplyve aktivity na konkrétne územia. 

Časový priebeh: 
• Zverejnenie výzvy - 17.6.2013 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality). 
• Lehota na predkladanie projektových návrhov 6 týždňov, uzávierka prijímania žiadostí bola 31.7.2013 
• Hodnotenie projektových návrhov trvalo 4 týždne. 
• Realizácia aktivít: max. 24 mesiacov 
 

http://www.sopsr.sk/
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Podporené aktivity: 

„Altánok Morské oko“ 
Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance 
Lesy, ktoré obhospodaruje najvýchodnejší OZ Sobrance sa rozprestierajú od roviny a pahorkatiny 
Východoslovenskej nížiny po chrbty sopečných pohorí Slanských vrchov na západe, Vihorlatských 
vrchov na severe a Popričného na východe.  
Odštepný závod Sobrance je jeden z mála závodov štátneho podniku LESY SR, ktorého obvodové 
hranice sú z časti tvorené štátnymi hranicami SR s dvoma štátmi. Východnú hranicu obvodu OZ vytvára 
štátna hranica s Ukrajinou, južnú štátna hranica s Maďarskom. Územie OZ je zaujímavé aj po stránke 
prírodných krás a ochrany prírody. V obvode závodu sa rozprestierajú dve chránené krajinné oblasti 
(Vihorlat a Latorica). 
Nachádza sa tu národná prírodná rezervácia Morské oko, prírodné jazero označované ako „perla“ 
Vihorlatu s priľahlými bukovými porastami, miestami pralesovitého charakteru. Podnetom na podanie 
projektu bolo zviditeľnenie krajiny a prírody v CHKO Vihorlat. 
Hlavnou myšlienkou projektu bola obnova oddychovej zóny – altánok na prístupovej lesnej ceste 
Morské oko v 5. stupni ochrany CHKO Vihorlat. Hlavnou aktivitou bolo odstránenie havarijného stavu 
pôvodného altánku a nanovo postavenie oddychovej zóny pôvodného prístrešku pre návštevníkov 
prírodného útvaru jazera Morské oko. Prínosom obnovy altánku bol priestor pre návštevníkov 
a poskytnutie informácií o CHKO Vihorlat.  
Propagácia projektu bola zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky žiadateľa. 
 
„Poľana pod Vihorlatom“ 
Žiadateľ: Urbárska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom 
Urbárska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom – pozemkové spoločenstvo spravuje majetok 
vlastníkov lesa, v katastrálnom území Poruba pod Vihorlatom. Dôvodom zapojenia sa do projektu bolo, 
že časť územia patrí do územia Karpatských bukových pralesov a podporenie záujmu návštevníkov 
o spoznávanie prírodných hodnôt na tomto území.  
Hlavnou myšlienkou bolo pokosenie lokality Pod Poľanou smerom na vrch Vihorlat, oprava a ošetrenie 
náterom altánku na trase turistického chodníka (lokalita Pod Poľanou) a vyčistenie trasy od lokality 
Koniareň po lokalitu Pod Poľanou. Trasa turistického chodníka patrí k najznámejším a vedie na vrchol 
Vihorlatu 1076 m n. m., každoročne ňou prejde množstvo turistov. Upravená lokalita už slúži 
návštevníkom tejto zaujímavej turistickej trasy vedúcej aj cez Karpatské bukové pralesy. 
Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky obce Poruba pod Vihorlatom 
a informáciami o projekte na nástennej tabuli v obci. 
 
„Vylepšenie značených turistických trás v okolí Morského oka“ 
Žiadateľ: Prvý Michalovský klub slovenských turistov 
Prvý michalovský klub slovenských turistov vznikol v roku 2005. Klub má právnu subjektivitu a združuje 
občanov okresu, ktorí chcú vykonávať záujmovú činnosť – turistiku. Členovia sa venujú pešej turistike, 
cykloturistike, vysokohorskej turistike a značkovaniu turistických trás. Hlavná činnosť klubu spočíva 
v organizovaní vlastných turistických akcií, ale aj zúčastňovaní sa na akciách organizovaných inými 
klubmi.  
V rámci projektu sa realizovala obnova turistického značenia, osadenie orientačného smerovníka, 
osadenie stola a stavba lávky cez potok Krivec. Tieto aktivity mali slúžiť na propagáciu turistiky 
v uvedenej lokalite a prispieť k zvýšeniu komfortu pre turistov. Obnova a výmena lavičiek a stola 
vytvorila oddychové zóny slúžiace pre turistov, ale aj rodiny s deťmi, ktoré navštívia toto územie. 
Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom miestnej tlače, na internetovej stránke žiadateľa 
a informáciami na smerovníku a lavičkách. 
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Obrázok 6: Realizácia podporených zámerov na území CHKO Vihorlat (CHKO Vihorlat, 2013)  
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6 ŠTUDIJNÁ CESTA DO ŠVAJČIARSKA 

Prenos know-how, skúseností a inšpirácia z fungovania švajčiarskych chránených území sa 
uskutočňoval ešte v čase prípravy celého projektu (lokalita svetového dedičstva UNESCO Aletsch, BR 
Entlebuch), ale vyvrcholil na území Prírodného parku Beverin. Študijnej cesty sa zúčastnili pracovníci 
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, partneri projektu (Univerzita v Berne, Výskumný ústav 
vysokohorskej biológie) a zástupcovia obcí, ktoré sa zapojili do realizácie životaschopných aktivít. 
Študijná cesta (workshop) sa konal v termíne 20.-25. októbra 2014. 

Oficiálny program tretieho workshopu sa začal 21. októbra 2014 v hoteli Capricorns. Pracovné 
stretnutie zahájil za švajčiarskych partnerov Thomas Kohler a za slovenskú stranu Ivan Koubek 
(koordinátor projektu). Účastníci boli oboznámení s programom a cieľmi workshopu. 

Martina Cantieni (zamestnanec PP Beverin), Remo Kellenberger (riaditeľ Prírodného parku Beverin) a 
Simone Remund (Spolkový úrad pre životné prostredie) zamerali svoje prezentácie na problematiku 
ochrany prírody. Predstavili históriu vzniku zákona o ochrane prírody vo Švajčiarsku a informovali 
o troch typoch parkov, s ktorými sa pri návšteve tejto krajiny môžeme stretnúť: 
- National Park (národný park) – poskytuje nedotknuté biotopy v jadrových zónach a umožňuje krajine 
vyvíjať sa prirodzene a dynamicky. V nárazníkových zónach národných parkov je kultúrna krajina 
riadená v harmónii s prírodou a chránená proti nepriaznivým vplyvom. Prvý a zatiaľ jediný národný 
park vo Švajčiarsku vznikol v roku 1914 pod názvom Swiss National Park – Parc Naziunal Swizzer 
(internetová stránka parku www.nationalpark.ch). 
- Regional Nature Park (regionálny prírodný park) – čiastočne obývané vidiecke oblasti, charakteristické 
vysokou hodnotou prírody a krajiny, so stavbami ktoré zapadajú do krajiny a lokálneho charakteru. Je 
zachovaná kvalita prírody a krajiny. V súčasnosti je vo Švajčiarsku vyhlásených 15 prírodných parkov. 
- Nature Discovery Park (park spoznávania prírody) – sú blízko husto obývaných oblastí. Nachádzajú sa 
tu nedotknuté biotopy v jadrových zónach. Prechodné zóny plnia funkciu nárazníkových zón a chránia 
územie proti škodlivým vplyvom, obyvateľom umožňujú navštíviť prírodu. 

Prírodný park Beverin sa od roku 2013 oficiálne nazýva „Regionálny prírodný park národného 
významu“. Na jeho území v súčasnosti žije približne 2500 obyvateľov v 11 obciach. Vedenie prírodného 
parku koordinuje činnosť v nasledujúcich piatich oblastiach: 
- Projektové riadenie a komunikácia 
- Výrobky, služby a environmentálna výchova 
- Príroda a kultúra 
- Obnoviteľné zdroje energie 
- Výskum 

Realizácia týchto činností umožňuje vedeniu parku vykonávať komplexné úlohy a monitoring územia. 
Prírodný park zároveň zastáva úlohu mediátora, ktorý pomáha pri komunikácii medzi zainteresovanými 
stranami. Zaujímavý je postup pri vyhlasovaní prírodného parku vo Švajčiarsku. Iniciujú ho miestni 
obyvatelia, ktorí majú záujem o rozvoj a propagáciu svojho regiónu (bottom-up prístup). Prírodný park 
je výsledkom hlasovania obyvateľov dotknutého územia. Ako zdôraznili zástupcovia spolkového úradu 
pre životné prostredie, v poslednom období je „boom“ vo vyhlasovaní regionálnych prírodných parkov. 
Zaujímavý je aj argument vyhlasovania území – zastavenie vyľudňovania vidieckych oblastí – teda silné 
prepojenie s regionálnym rozvojom.  

Po predstavení modelu fungovania švajčiarskych parkov riaditelia Správ CHKO Poľana (Ing. Vladimíra 
Fabriciusová, PhD.), CHKO Vihorlat (Ing. Ladislav Rovňák) a NP Poloniny (Ing. Miroslav Buraľ) 
prezentovali chránené územia a životaschopné aktivity, ktoré boli na daných územiach zrealizované 
z prostriedkov švajčiarskeho finančného mechanizmu (pozri kapitolu 4).  

Doc. RNDr. Marián Janiga, CSc. prezentoval výsledky základnej Štúdie NP Poloniny, ktorú vypracoval 
Ústav vysokohorskej biológie ŽU v spolupráci so švajčiarskym partnerom. Porovnal existenciu 
prírodných parkov a chránených území na Slovensku a vo Švajčiarsku, kde práve vyhlasovanie 

http://www.nationalpark.ch/
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prírodných parkov umožňuje miestnym obyvateľom zlepšenie ekonomických podmienok pre život. 
Podľa vypracovanej štúdie o NP Poloniny, existencia chránených území v tejto oblasti len minimálne 
ovplyvňuje socio-ekonomické podmienky obyvateľstva. 

Ralph Friedländer (Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu), RNDr. Jana Durkošová (Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky) a Dobromil Galvánek (nezávislý konzultant) predstavili 
Švajčiarsky finančný mechanizmus, jeho hlavný cieľ a Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (pozri 
kapitolu 1) a ďalšie finančné mechanizmy, využitím ktorých sa v budúcnosti môže zabezpečiť 
udržateľnosť zrealizovaných životaschopných aktivít v pilotných územiach (pozri kapitolu 6).  

Po informačnej časti workshopu boli účastníci rozdelení do štyroch tematicky zameraných pracovných 
skupín:  
- Regionálny rozvoj 
- Financovanie 
- Chránené územia (CHKO Poľana, NP Poloniny, CHKO Vihorlat) 
- Ochrana prírody a trvalo udržateľný rozvoj v chránených území v spolupráci s miestnym 
obyvateľstvom: Príklady z praxe (dokument) 
Výsledky skupinovej práce boli prezentované v spoločnej diskusii. Účastníci sa zhodli, že vo Švajčiarsku 
je dobre rozvinutá spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, výhodná dotačná politika pre 
financovanie prírodných parkov a podporuje sa regionálna pridaná hodnota. Na Slovensku je oproti 
tomu nesystémová spolupráca ochrany prírody a hospodárskeho rozvoja regiónov, a zdroje finančnej 
podpory sú nekoordinované. 

Workshop okrem množstva nových informácií ponúkol účastníkom možnosť navštíviť zaujímavé miesta 
v blízkych obciach. V rámci programu navštívená blízka obec Mathon je obľúbeným východiskovým 
bodom pre pešiu turistiku, lyžovanie a výlety na snežniciach. Starosta obce Mathon, Silvio Clopath, 
predstavil projekt prestavby budovy starej školy na turistické zariadenie. Stará budova nebola 
využívaná a obec z nej nemala prínos. Prestavbou budovy vznikla na prízemí vzdelávacia miestnosť 
(možnosť realizácie školení, prednášok, letnej školy, školy v prírode) a kuchyňa, na poschodí vznikla 
obytná časť pre turistov. Projekt zaujal účastníkov, nakoľko v obciach v slovenských Karpatoch sa 
nachádzajú podobné opustené a nevyužívané budovy. Po rekonštrukcii by mohli slúžiť na 
environmentálnu výchovu mládeže, ako turistická ubytovňa a tiež ako miesto na výučbu rusínskeho 
nárečia. 

Workshop pokračoval návštevou obcí Andeer, Sufers, Ausser – Ferrera. Účastníci boli oboznámení 
s konkrétnymi príkladmi miestneho ekonomického rozvoja v Prírodnom parku Beverin (mliekareň, 
bitúnok, píla). 

Mliekareň Sufers vlastnia manželia Martin a Maria Bienethovci. Syry a mliečne výrobky sú lokálny 
produkt. Vyrábajú ich zo surovín pochádzajúcich od miestnych producentov. Produkty nakupujú 
miestni obyvatelia, ale veľká časť produkcie je vyvážaná mimo región. Napriek vysokému dopytu 
majiteľ odmieta zväčšovanie produkcie a vybudovanie veľkej fabriky. Chce zostať pri súčasnom objeme 
a kvalite produkcie, využívať suroviny od lokálnych producentov a podporovať lokálnu ekonomiku. 

Nasledovala návšteva miestneho bitúnku, ktorý je majetkom miestneho družstva. Bitúnok poskytuje 
služby členom družstva, a zároveň predáva mäsové produkty. Podnetom na vznik družstva a kúpu 
budovy bitúnku bol prechod na ekologické hospodárstvo a možnosť ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu 
výsledných produktov. 

V obci Suffers starosta Thomas Lechner predstavil systém fungovania obce, zrealizované projekty 
ktorými podporili lokálnu ekonomiku a turizmus. Odprezentoval aj ideu projektu na výstavbu malého 
pivovaru, kde chcú vyrábať lokálnu značku piva. 
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Obrázok 7: Študijná cesta vo Švajčiarsku (Mika, 2014; Pirošová, 2014)  
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7 MOŽNOSTI FINANCOVANIA A UDRŽATEĽNOSŤ 

Ak majú chránené územia chrániť biodiverzitu a podporovať ekonomický rozvoj, musia byť aj 
primerane financované. Finančná udržateľnosť spočíva v zabezpečení dostatočných, stabilných 
a dlhodobo dostupných finančných zdrojov a v ich prideľovaní vhodným spôsobom v čase a priestore. 
To znamená okrem iného zlepšenie efektívnosti manažmentu chránených území, ale aj diverzifikáciu 
potenciálnych finančných zdrojov.  

Na začiatku bolo financovanie životaschopných aktivít zabezpečené prostredníctvom Švajčiarskeho 
finančného mechanizmu a spolufinancované navrhovateľom konkrétnej aktivity. Pre udržateľnosť 
zrealizovaných životaschopných aktivít je potrebné identifikovať možné mechanizmy na ďalšie 
financovanie (vzájomnou spoluprácou Štátnej ochrany prírody SR, stakeholderov a mimovládnych 
organizácií zvoliť najvhodnejší finančný mechanizmus vzhľadom na potreby územia). Nižšie uvádzame 
základné informácie o niektorých finančných mechanizmoch operujúcich na medzinárodnej a národnej 
úrovni spolu s informáciou o kontaktnom mieste a internetovej stránke s aktuálnymi informáciami. 
 
Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP KŽP je programový dokument Slovenskej republiky vytvorený na čerpanie pomoci zo štrukturálnych 
fondov EÚ a Kohézneho fondu. Zameriava sa na oblasť udržateľného a efektívneho využívania 
prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmeny klímy 
a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. V súčasnosti prebieha programové 
obdobie na roky 2014 – 2020. Operačný program zahŕňa tri základné tematické ciele: 
- podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
- podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika 
- zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov 
Aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke operačného programu: http://www.opzp.sk/. 
 
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Program rozvoja vidieka v novom programovom období 2014 – 2020 obsahuje 17 opatrení zameraných 
na podporu rozvoja lesných oblastí, poľnohospodárskych podnikov, platby v rámci Natura 2000 
a oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, ako aj opatrenie LEADER. Metóda 
LEADER využíva na rozvoj územia jeho lokálny potenciál. V danom území sa vytvárajú miestne akčné 
skupiny, ktoré vypracujú a aplikujú stratégiu miestneho rozvoja. 
Aktuálne informácie nájdete zverejnené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk. 
 
Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP 

Nórsky finančný mechanizmus a mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru predstavujú 
príspevok prispievateľských krajín členským štátom Európskej únie. Podpora sa zameriava najmä na 
nasledujúce oblasti: 

- Prispôsobenie sa zmene klímy 
- Kultúrne dedičstvo 
- Zelené inovácie v priemysle 
- Sociálna inklúzia 
- Cezhraničná spolupráca 

- Domáce násilie 
- Štipendijný program 
- Fond pre mimovládne organizácie 
- Fond pre dôstojnú prácu 

Národný kontaktný bod 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 
Nám. Slobody 1 
813 70 Bratislava 
Slovenská republika 

Tel.: +421 2 5729 5516 
Fax: +421 2 5443 0056 
e-mail: eeagrants@vlada.gov.sk 

http://www.opzp.sk/
mailto:eeagrants@vlada.gov.sk
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LIFE 

Program LIFE je finančným nástrojom Európskej únie pre životné prostredie a oblasť klímy. Cieľom 
programu LIFE je prispievať k implementácii, aktualizácii a rozvoju politiky a legislatívnych predpisov 
EÚ zameraných na oblasť životného prostredia a klímy prostredníctvom spolufinancovania projektov 
s európskou pridanou hodnotou. Program LIFE riadi Európska komisia (generálne riaditeľstvo pre 
životné prostredie a generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy). Programové obdobie 2014 – 2020 sa 
zameriava na: 
- 7. Environmentálny akčný program (efektívne využívanie zdrojov, strata biodiverzity, adaptačná 
stratégia EÚ) 
- LIFE ako katalyzátor (skúšanie nových postupov aplikovaných na lokálnej, regionálnej, národnej 
a európskej úrovni) 
- podpora vykonávania EÚ politík v podprogramoch (vzájomná synergia fondov EÚ, súčinnosť 
financovania ochrany životného prostredia) 

Národné kontaktné miesto pre LIFE 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Sekcia environmentálnych programov a projektov 
Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

NCP – Slovenská republika 
Mgr. Karin Očenášová 
tel. 02/5956 2621 
karin.ocenasova@enviro.gov.sk 

zastupujúci NCP – Slovenská republika 
Mgr. Jana Dzurňáková 
tel. 02/5956 2405 
jana.dzurnakova@enviro.gov.sk 

Aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/environment/life/ 
funding/life2015/index.htm. 
 
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU) 

Nadácia bola založená v roku 1991 s cieľom podporovať ochranu životného prostredia so zreteľom na 
podporu stredného podnikania. Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie ako verejne 
prospešná a súkromná nadácia je aktívna mimo štátne programy (tieto ale môže podporovať). Patrí 
medzi najväčšie svetové nadácie.  

Dotácie sa poskytujú v nasledujúcich oblastiach: ekotechnológie, ekologický výskum, ochrana prírody, 
ekologicky orientovaná komunikácia a záchrana kultúrnych pamiatok. Okrem podpory projektov 
podporuje DBU aj dva štipendijné programy. V oblasti podporených medzinárodných projektov 
prevažujú projekty zamerané na ekologickú výchovu a osvetu. 

V rámci skupiny žiadateľov prevažujú občianske združenia a mimovládne organizácie. Charakter 
projektu sa prispôsobuje možnostiam v každom štáte, projekt by mal predstavovať pilotný zámer 
v rámci partnerského štátu a zároveň byť modelovým demonštračným projektom. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
An der Bornau 2 
49090 Osnabrück 

Tel.: +49 541 96 33-0 
Fax: +49 541 96 33-190 

Kontaktná osoba pre Českú republiku, Slovenskú republiku a Maďarsko 
Ing. Romana Cermanová e-mail: r.cermanova@gmail.com 

Aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke nadácie: www.dbu.de. 

 
 
 
 
 

mailto:karin.ocenasova@enviro.gov.sk
mailto:jana.dzurnakova@enviro.gov.sk
mailto:r.cermanova@gmail.com
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8 PREPOJENIE S INÝMI PROJEKTAMI 

Implementácia pilotných manažmentov a procesu stretnutí s miestnymi stakeholdermi vytvorili základ 
pre realizáciu ďalšieho projektu financovaného zo švajčiarskeho mechanizmu v CHKO BR Poľana. 
Projekt Občianskeho združenia OZ Pronatur „Príroda ľuďom – ľudia prírode“ sa zameral na zavedenie 
modelu riadenia biosférickej rezervácie v spolupráci s miestnymi obyvateľmi. 

Projekt „Príroda ľuďom – ľudia prírode“ 
Impulzom na vytvorenie projektu bola osobná návšteva v Biosférickej rezervácie Entlebuch, ktorá 
poukázala na potrebu implementácie modelu riadenia aj na Slovensko konkrétne do Biosférickej 
rezervácie Poľana. 
Cieľom projektu bolo definovanie a zavedenie modelu riadenia biosférickej rezervácie, ktorý 
zohľadňuje previazanosť ľudí a prírody v BR Poľana, rešpektuje reálne hodnoty územia a snaží sa o ich 
zachovanie pre budúce generácie v spolupráci s miestnymi ľuďmi. 
Aktivity projektu OZ relevantné k projektu ŠOP SR: 
1. Zavedenie modelu riadenia BR 
2. Hodnotenie pridanej hodnoty územia BR Poľana a BR Entlebuch pre poľnohospodárstvo  
3. Spolupráca zainteresovaných skupín na rozvoji BR, budovanie regionálnej identity 

Výstupy projektu „Príroda ľuďom – ľudia prírode“ vo väzbe na projekt „Rozvoj ochrany prírody 
a chránených území v slovenských Karpatoch“: 
1. Zavedenie modelu riadenia vo väzbe na proces fór 
2. Dokumenty vypracované v oboch projektoch  

Model riadenia – fórum resp. koordinačná rada 

V projekte ŠOP SR je proces participatívneho riadenia definovaný ako proces fóra. Proces fóra sa aj 
uskutočnil podľa plánu a výsledkom celého procesu bolo realizovanie životaschopných aktivít. 
V projekte OZ sa nadviazalo na tento participatívny prístup a vytvorila sa multisektorálna koordinačná 
rada (pôvodne v projektovom návrhu nazývaná ako poradný zbor), v rámci ktorej fungujú špeciálne 
pracovné skupiny (napr. veľké šelmy, cestovný ruch). Koordinačná rada má vypracovaný štatút, má 
svojho predsedu, schádza sa pravidelne ale aj ad hoc. Pracovné skupiny už reálne fungujú. 

Dokumenty súvisiace s projektom 

Dokumenty  ŠOP SR: Baseline study (Švajda J.), Plán trvalo udržateľného rozvoja (Okániková Z.) – 
vypracované v súlade s projektom. 
Dokumenty OZ Pronatur: Akčný plán (nadväzuje na dokumenty ŠOP SR, ale ide do konkrétnych úloh), 
Stratégia regionálnej identity (nový samostatný dokument), Štúdia pridanej hodnoty (nový samostatný 
dokument). 

 
Obrázok 8: Prvé zasadnutie Koordinačnej rady CHKO BR Poľana (OZ Pronatur, 2014) 
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9 SKÚSENOSTI A ODPORÚČANIA 

Projekt „Rozvoj prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ reagoval na naliehavú potrebu 
zapojenia verejnosti do procesu riadenia a spravovania slovenských chránených území. Tie sa 
vyznačujú častokrát zložitou históriou a prevládajúcim top-down prístupom pri ich vyhlásení, 
komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, nízkou zaangažovanosťou verejnosti a konfliktami záujmov 
medzi zainteresovanými skupinami. Skúsenosti zo zahraničia však ukazujú, že pochopenie a podpora 
ochrany prírody verejnosťou je efektívnejšia než prísna a vynútená ochrana. Účasť verejnosti je prvým 
krokom v procese rozhodovania a jej zapojenie prináša obojstranné výhody. Projekt môže slúžiť ako 
inšpirácia pre potreby legislatívneho alebo aj iného neformálneho zakotvenia účasti verejnosti 
a participatívneho plánovania v chránených územiach. Prezentácie exaktných štúdií dokumentujúcich 
pozitívne možné socioekonomické vplyvy chránených území (generovanie významných ekonomických 
a sociálnych úžitkov pre regionálny a miestny rozvoj) zvyšuje akceptovateľnosť chránených území 
v očiach zainteresovaných skupín. Rovnako zrejmý je význam životaschopných aktivít, ktoré okrem 
realizácie konkrétnych aktivít v prospech ochrany prírody, zvyšujú sociálnu kapacitu ich aktérov 
a zlepšujú spoluprácu medzi miestnou komunitou a predstaviteľmi verejnej správy (Švajda – Sabo, 
2013). 
 
Odporúčania: 
 
- Pred realizáciou aktivít projektu sa zamerať na identifikáciu stakeholderov, vytvorenie formy pre 
vzájomnú komunikáciu a pravidelné stretnutia. Organizovať stretnutia, kde budú informovaní 
o realizovanom projekte a jeho aktivitách. Zamerať sa na vytvorenie vzájomnej dôvery a budovanie 
dobrých vzťahov so stakeholdermi (pozri projekt Príroda ľuďom – ľudia prírode, ktorý vznikol na základe 
implementácie pilotného manažmentu na území CHKO Poľana).  
- Baseline štúdie – pred realizáciou projektu v chránenom území je vhodné vytvoriť základnú štúdiu 
o území. Štúdia by mala obsahovať aktuálne informácie (základné údaje o lokalite, demografický vývoj, 
typy hospodárskych aktivít, zamestnanosť, prírodné a kultúrne bohatstvo, prítomnosť chránených 
území). Vznikne dokument, ktorý je podkladom pre hľadanie spoločnej vízie a hodnôt dotknutého 
územia. 
- Dôležitú časť procesu implementácie malých projektov predstavoval správny výber kritérií 
hodnotenia, podľa ktorých sa vybrali podporené zámery. Kritériá sa môžu odlišovať v závislosti od cieľa, 
ktorý chceme podporenými projektmi v danej lokalite dosiahnuť (na základe zhody bol vykonaný výber 
opatrení a aktivít, napr. zmiernenie problému zarastania, podpora ekoturizmu a podpora tradičného 
hospodárstva). 
- Workshop – je dôležitá súčasť implementácie projektu. Vytvára miesto na stretnutie 
zainteresovaných subjektov, odprezentovanie projektu, informovanie o priebehu projektu a 
dosiahnutých výsledkoch. Poskytuje akýsi neformálny priestor na otvorenú diskusiu o otázkach, ktoré 
vyplynuli počas samotnej realizácie aktivít. Poskytuje inšpiráciu skúsenosťami zo zahraničia aj priestor 
na hľadanie partnerov a prepojenie na medzinárodnej úrovni (networking). 
- Odporúčame pokračovať v ďalšej spolupráci so zainteresovanými stranami aj po ukončení 
projektu/aktivít, informovať ich o aktuálnych projektoch, možnostiach financovania. Zaznamenávať 
spätnú väzbu a aktualizovať požiadavky stakeholderov, ktoré môžu byť využité pri hľadaní budúcnosti 
a udržateľnosti (napr. podpora tých aktivít, ktoré naštartujú udržateľné podnikanie – mliekareň, 
syráreň, poskytovanie ubytovania). 
- Pokračovať v realizácii ďalších projektov a motivovať viac lokálnych obyvateľov k tomu, aby sa zapojili 
do týchto projektov a prispeli k realizácii aktivít podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj krajiny. 
- Stakeholderi môžu prirodzene vytvoriť tematicky zamerané skupiny, ktoré sa budú navzájom 
propagovať a spolupracovať s chráneným územím na projektoch/aktivitách so zodpovedajúcou 
problematikou. 
- Správy chránených území v spolupráci s lokálnymi producentmi môžu vytvoriť návrh lokálnej značky, 
ktorá bude používaná na označovanie tradičných produktov. Takýto princíp značenia tradičných 
produktov pochádzajúcich z chránených oblastí aplikovali v niekoľkých krajinách (napr. Maďarsko, 
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Francúzsko, Švajčiarsko). Produkty prispievajú k rozvoju lokálnej ekonomiky a propagujú územie 
pôvodu aj za jeho hranicami (branding). Na území CHKO Poľana už aktívni obyvatelia využili takúto 
možnosť a prostredníctvom modulu LEADER vytvorili Regionálny produkt Podpoľanie. 
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10 ZÁVER 

Štátna ochrana prírody SR v súčasnom kontexte snahy o zachovanie prírodného bohatstva realizovala 
mnohé projekty zamerané na túto problematiku, projekt „Rozvoj ochrany prírody a chránených území 
v slovenských Karpatoch“ bol však prvým projektom, ktorý na financovanie využil Švajčiarsky finančný 
mechanizmus. 

Projekt „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ mal prispieť k zlepšeniu 
prírodného prostredia, podpore ochrany prírodných zdrojov a trvalo udržateľných ekosystémov 
prostredníctvom participácie zainteresovaných strán. Dosiahnutie stanovených cieľov zabezpečovala 
Štátna ochrany prírody SR v spolupráci s projektovými partnermi – Univerzita v Berne a Výskumný 
ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity. 

Proces fóra umožnil identifikovať a zapojiť miestne obyvateľstvo do riadenia chránených území. 
Spoločne navrhli a vybrali najdôležitejšie aktivity, ktoré mali prispieť k jeho rozvoju v oblasti 
environmentálnej, sociálnej a ekonomickej. Spolu sa zrealizovalo 19 životaschopných aktivít (6 na 
území CHKO Poľana, 10 v NP Poloniny a 3 v CHKO Vihorlat), ktoré zlepšili vnímanie chránených území 
miestnym obyvateľstvom. 

Správa CHKO BR Poľana spravila ďalší krok v procese participatívneho riadenia chránených území, keď 
po skúsenostiach so zapojením a spoluprácou so zainteresovanými stranami vytvorili „Koordinačnú 
radu“ pre Biosférickú rezerváciu Poľana. Členmi rady sú aktívni miestni obyvatelia, významní 
stakeholderi a zamestnanci Správy CHKO BR Poľana. Rada predkladá nové zámery v oblasti ochrany 
prírody, zachovania miestnych tradícií, ale aj hospodárskeho rozvoja, ktoré majú prispieť k trvalo 
udržateľnému rozvoju chráneného územia. Zároveň spolu so Správou chráneného územia sa snažia 
o identifikáciu finančných mechanizmov, ktoré by realizáciu navrhnutých zámerov umožnili 
(participatívne riadenie chráneného územia). 

Pozitívne reakcie zo zapojených pilotných území a od zainteresovaných subjektov umožnili 
implementáciu ďalších 10 životaschopných aktivít na území Národného parku Poloniny a Chránenej 
krajinnej oblasti Vihorlat. 

Podobný prístup odporúčame aplikovať aj v iných chránených územiach na Slovensku. 
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