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EU stratégia biodiverzity do r. 2020 

• EU stratégia biodiverzity do r. 2020: Naše životné poistenie, náš 
prírodný kapitál (COM/2011/244)    

 

• hlavný cieľ „do r. 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu 
ekosystémových služieb v EU, obnoviť ich v najväčšom 
vykonateľnom rozsahu a zároveň zvýšiť príspevok EU k zamedzeniu 
strate biodiverzity v celosvetovom meradle“; 

 

• 6 cieľov a 20 opatrení do r. 2020; 

 

• Na plnenie globálnej stratégie Dohovoru o biologickej diverzite do 
roku 2020; 
 

 



Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do r. 2020 

 

• uznesením vlády SR č. 12 zo dňa 8. januára 2014; 

 

• kľúčový cieľ „zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov 

a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity 

a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok 

k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle“. 

 

• 9 cieľov a 33 opatrení; 

 

• plnenie globálnych a EU cieľov i národných priorít; 

 
 



Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do r. 2020 

1. zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na 
ktoré sa vzťahujú právne predpisy EU a dosiahnuť výrazné a merateľné 
zlepšenie ich stavu; 

2. zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame 
biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie  

3. zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostred-
níctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % 

4. realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre 
biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, 
aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov 
zdegradovaných ekosystémov 

5. zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné 
zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od 
vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo 
zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania 
ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním 
lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)   



Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do r. 2020 

6. Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných 
biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny 
stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a 
regulácie akvakultúry je potrebné zabezpečiť takú formu využívania vôd, 
ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a 
ekosystémy  

7. Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na 
biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku 

8. Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, 
dobudovať pre tento účel účinný právny rámec a nástroje na kontrolu 
jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov 

9. Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo 
nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie národnej stratégie, 
podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu 
 



Akčný plán na implementáciu  opatrení... 

stratégie ochrany biodiverzity do r. 2020 

• Uznesením vlády SR č. 442 z 10. septembra 2014; 

 

• z podnetov odborných organizácií ochrany prírody, vedeckých 

inštitúcií a ďalších rezortov; 

 

• spolu 167 úloh (pre 9 cieľov, resp. 33 opatrení stratégie) – v tabuľke; 

– názov úlohy 

– gestor, spolugestor,  

– očakávané výdavky, zdroje financovania, miera zabezpečenia,  

– stručný opis,  

– termín ukončenia 
 



Akčný plán na implementáciu  opatrení...stratégie ochrany 

biodiverzity do r. 2020 

 

 Podľa miery financovania: 

 

– úlohy schválené (55 536 008 EUR),  

– úlohy v schvaľovacom procese (482 365 864 EUR), 

– úlohy realizované len v prípade získania zdrojov - z výskumných 
projektov, prípadne iných zdrojov (279 486 500 EUR) 

 

Ďalšie kroky: pracovná skupina... 

 


