Návrh Plánu hlavných úloh Národnej zoologickej záhrady Bojnice na rok 2019

P. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY
I.1.
Spolupráca na príprave a príprava
národných strategických dokumentov, ich
aktualizácia a implementácia:
a) účasť v pracovných skupinách týkajúcich
sa strategických a plánovacích koncepcií,
programov a metodík (napr. Koncepcia
ochrany prírody a krajiny na roky 2020 –
2030, Prioritný akčný rámec financovania
NATURA 2000 v Slovenskej Republike
pre EÚ programové obdobie 2021-2027, v
nadväznosti na Stratégiu environmentálnej
politiky SR do r. 2030, a i.),
b) implementácia národných a rezortných
strategických dokumentov, programov
a metodík v podmienkach organizácie
(napr. Rezortná koncepcia
environmentálnej výchovy a osvety do
roku 2025, Stratégia SR na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy, Akčný plán na
riešenie dôsledkov sucha a nedostatku
vody, Národný akčný plán pre zelené
verejné obstarávanie v SR na roky 20162020 (NAP GPP III) , Zavedenie
koncepcie zákona
č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, a
i.),
c) prehodnotenie a aktualizácia stratégie
budúceho investičného a odborného
rozvoja organizácie.

Zodpovedný
riešiteľ

všetky
organizačné
zložky

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma
výstupu

31.12.
(30.6.)

Finančné
zabezpečenie úlohy
(€)
schválený rozpočet
Výdavky Iné zdroje
ŠR
0

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
upravený rozpočet

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
skutočnosť

Výdavky
ŠR

Výdavky
ŠR

Iné zdroje

Iné zdroje

650

analýzy,
odborné
podklady, d
okumenty,
návrhy,
úprava
interného
predpisu
k VO (integ.
do procesov
a sledovanie
environ.
charakter.
priorit.
skupín
produktov
podľa NAP
GPP III), a
i. podklady
pre odborné
orgány,
organizácie
rezortu ŽP
a priamo
a MŽP SR
1

Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Odborná zoologická a metodická pomoc
v oblastiach:
a) determinácie chránených živočíchov,
b) posúdenia možností a podmienok pre
realizácie aktivít ex situ (priama podpora
in situ),
c) posudzovania podmienok chovu,
d) stanovenia cien a pod.
Medzisúčet
I.2.

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

OZ

31.12.
(30.6.)

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

stanoviská
pre orgány
CITES,
SIŽP,
OÚOSŽP
a colné
orgány, ŠOP
SR

V časti I. KONCEPCIE, PROGRAMY A METODIKY sú zaradené 2 úlohy:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo
z projektov:
partneri:
SPOLU:

0

650

0

1 300

0

450

0

450

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

0
1 300
0
0
1 300

II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY
II.1.

Legislatívne úlohy:
a) spracovanie podkladov a pripomienok
k materiálom a k návrhom vykonávacích
právnych predpisov (interné a
medzirezortné pripomienkové konania),
b) iné podľa požiadaviek (prioritne
orientované na chránené živočíchy).

Medzisúčet

všetky
organiza
čné
zložky

31.12.
(30.6.)

analýzy,
odborné
podklady
pre
odborné
orgány,
organizácie
rezortu ŽP
a priamo
a MŽP SR

2

Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

V časti II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY je zaradená 1 úloha:
Finančné zabezpečenie:

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

0
450
0
0
450

III. ZOOLOGICKÁ ČINNOSŤ, STAROSTLIVOSŤ O ŽIVÉ CHRÁNENÉ ŽIVOČICHY A ICH SPRÁVA
III.1.

III.2.

Zabezpečenie zachovania života zvierat
chovom a odchovom:
a) odvoz a dovoz,
b) starostlivosť a chov,
c) označovanie,
d) veterinárna starostlivosť (plnenie plánu
profylaktických opatrení - dehelmintizácia,
vakcinácia, vitamínový program, liečba
zvierat, sedácia, kontrola kvality krmív a
podmienok chovu, ...)
e) zabezpečenie stelív a krmív.
Prevádzka rehabilitačnej stanice a budovanie
NÁRODNÉHO „rehabilitačného
a karanténneho“ centra pre zranené a
hendikepované živočíchy v nadväznosti na
sústavu záchranných zariadení SR v rámci
ŠOP SR:
a) prevádzka rehabilitačnej stanice,
b) realizácia koncepcie na vybudovanie
národného rehabilitačného
a karanténneho centra,
c) odber a starostlivosť o hendikepované
chránené živočíchy (v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov):
- odber, dovoz a odchyt,
- starostlivosť a chov/ vypúšťanie do
prírody po rehabilitácii,
- označovanie,
- veterinárna starostlivosť (plnenie
plánu profylaktických opatrení -

OZ,
OVaZ

31.12.
(30.6.)

verejnosť,
štátna správa,
ŠOP SR, MŽP
SR

OZ,
OVaZ

31.12.
(30.6.)

verejnosť,
štátna správa,
MŽP SR

113 061

101 755

151 649

0

priama
spolupráca so
ŠOP SR
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Por. č.
úlohy

III.3.

III.4.

III.5.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

dehelmintizácia, vakcinácia,
vitamínový program, liečba zvierat,
sedácia, kontrola kvality krmív a
podmienok chovu, ...)
- zabezpečenie stelív a krmív,
- zabezpečenie udržateľnosti projektu
Sieť záchranných staníc,
- imobilizácia, transport, karanténne
služby,
- odber, odchyt, dovoz a regulovaný
chov nepôvodných druhov.
Odber a chov živočíchov zhabaných,
zaistených a prepadnutých pri uplatňovaní
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:
a)
odber a dovoz
b)
starostlivosť a chov,
c)
označovanie,
d)
veterinárna starostlivosť (plnenie
plánu profylaktických opatrení dehelmintizácia, vakcinácia, vitamínový
program, liečba zvierat, sedácia, kontrola
kvality krmív a podmienok chovu, ...)
e)
zabezpečenie stelív a krmív,
f)
imobilizácia, transport, karanténne
služby.
Zabezpečenie zdravého genofondu
chovaných zvierat (výmenné, deponačné,
darovacie a kúpne zmluvy).
Vedenie evidencie chránených druhov, ich
nezameniteľné označovanie podľa 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 a jeho vykonávacej

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

OZ,
OVaZ

31.12.
(30.6.)

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

verejnosť,
štátna správa,
MŽP SR

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

33 918

0

0

2 100

0

650

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

údaje do
štatistického
výkazu
poradenstva a
administrácie

OZ

31.12.
(30.6.)

OZ

31.12.
(30.6.)

priama
spolupráca so
ŠOP SR
obmena
chovných
skupín
druhové karty,
knihy chovu
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov
III.6.
Realizácia opatrení pre zabezpečenie
národných potrieb v oblasti ochrany prírody a
krajiny:
a) realizácia opatrení ex situ,
b) imobilizácia, transport, karanténne služby,
c) odber, odchyt, dovoz a regulovaný chov
nepôvodných druhov,
d) iné podľa potreby.
Medzisúčet

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

OZ

31.12.
(30.6.)

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

priama
spolupráca so
ŠOP SR (napr.
invázne
druhy)

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

0

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

400
125 472

248 734

280 271

V časti III. ZOOLOGICKÁ ČINNOSŤ, STAROSTLIVOSŤ O ŽIVÉ CHRÁNENÉ ŽIVOČICHY A ICH SPRÁVA je zaradených 6 úloh:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
248 734
z príjmov zoo:
154 799
z projektov:
125 472
partneri:
0
SPOLU:
529 005
IV. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A EDIČNÁ ČINNOSŤ
IV.1.

Príprava na vedeckú činnosť v zmysle zákona
č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) príprava podkladov na plnenie podmienok
na zaradenie organizácie ako vedeckej
inštitúcie,
b) metodika interného riadenia vedeckej
inštitúcie,
c) odborná príprava zamestnancov, ktorí budú
riešiť aktivity vedeckej inštitúcie.

OZ

31.12.
(30.6.)

návrhy
opatrení,
odborné
podklady,
dokumentácia

0

450
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

IV.2.

Vedecko – výskumná činnosť zameraná na
zisťovanie výskytu a stavu biotopov a prioritne
druhov chránených živočíchov (prežívanie
rehabilitovaných jedincov, zisťovanie populácie,
monitoring na lokalitách, genetická
rôznorodosť, genobanka a aplikovaný výskum).

OZ

31.12.
(30.6.)

správy,
odborné
články,
prehľady,
technické
správy

0

450

IV.3

Výskum v rôznych oblastiach chovu
ohrozených druhov s využitím chovného
materiálu organizácie v nasledovných
okruhoch:
a) spracovanie rozmanitých aspektov o chove,
biológii, taxonómii a ochrane niektorých
chovaných druhov v podmienkach
organizácie,
b) posúdenie možností a podmienok pre
realizácie aktivít ex situ (priama podpora in
situ),
c) poskytovanie podkladov žiakom,
študentom, školiteľom v rámci realizácie
výskumnej časti odborných prác (vedecké,
doktorandské, a i.),
d) odborno-poradenská činnosť.
Ucelený systém environmentálnej výchovy a
vzdelávania :
a) ponuka výučbových programov pre rôzne
typy škôl a organizácií– v areáli zoo,
b) ponuka výučbových programov pre rôzne
typy škôl a organizácií – v CEV,
b) osobitná ponuka programov pre špecifické
a znevýhodnené skupiny,
c) kampaň EAZA a WAZA s témou príslušnou
k danému roku,
d) činnosť zookrúžku,
e) komentované prehliadky (denné, večerné),
f) výučba mimo areál zoo – výjazdy,
g) vzdelávanie a výchova na základe NAP SR
(CITES),
h) podujatia environmentálnej výchovy pri

OZ

31.12.
(30.6.)

správy,
odborné
články,
prehľady

0

650

rôzne formy:
prednášky,
besedy,
osobitné
formy, panely,
prehliadky,
výstavy,
exkurzie,
súťaže,
tvorivé
činnosti, iné
podľa
požiadaviek

0

IV.4.

OMaP
a všetky
organizačné
zložky

31.12.
(30.6.)

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

45 000

2 100
5 000

6

Por. č.
úlohy

IV.5.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

príležitosti významných svetových
a environmentálnych dní (napr.: Danube Day –
deň Dunaja, Svetový deň mokradí,
Medzinárodný deň lesov, Deň vtákov, Deň
Zeme, Svetový deň migrácie rýb, Svetový deň
korytnačiek, Svetový deň životného prostredia,
Svetový deň zvierat, ...),
i) motivačné ankety,
j) súťaže a aktivity pre deti a dospelých,
k) jednodňové a viacdňové výukové programy
pre rôzne cieľové skupiny,
l) iné programy a podujatia,
m) spolupráca s médiami,
n) aktívne výučbové programy
Kampaň propagácie činnosti organizácie ako
NÁRODNEJ zoologickej záhrady a organizácie
MŽP SR:
a) návrh kampane a aktivít,
b) zapojenie rezortných organizácií (ŠOP SR,
SAŽP, ...),
c) realizácia.

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

OMaP
na
základe
požiadaviek a
podklad
ov OZ,
UR

31.12.
(30.6.)

kampaň,
národnej
organizácie
v spolupráci
s rezortom ŽP
a MŽP SR

0

2 100

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

IV.6.

Odborné vzdelávanie zamestnancov :
d) porady odborných pracovníkov,
e) odborné školenia a vzdelávanie,
f) semináre, workshopy, konferencie,
g) komisie,
h) samoštúdium zamestnancov.

všetky
organizačné
zložky

31.12.
(30.6.)

zápisy
z porád,
záznamy z
absolvovaných
vzdelávacích
akcií

0

6 500

IV.7.

Informačné, propagačné a edukačné
materiály, ich zabezpečenie, prevádzka
a správa:
a) príprava a zhromaždenie podkladov,
b) zabezpečenie vydania alebo realizácie
(interne, externe),
c) časopis Zebra – 2 čísla (iné podľa potreby),
d) edukačne materiály- učebné pomôcky na

OMaP,
čiastkové
podklady
- všetky
organizačné
útvary

31.12.
(30.6.)

podklady,
databázy,
dokumenty
a ich
evidencia,

0

2 100

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

plagáty,
7

Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

výučbu,
e) prevádzka internej knižnice a
dokumentácie:
- evidencia a vedenie knižného fondu,
- dopĺňanie knižného fondu,
- odber a evidencia časopisov,
- evidencia výpožičiek.
f) dokumentácia v oblasti vzdelávania
a marketingu (z interných alebo externých
zdrojov ako napr. OP KŽP).
IV.8.

Zabezpečenie udržateľnosti informačnej a
edukačnej časti zrealizovaných projektov:
Vybudovanie náučného chodníka Karpatskej
fauny v areáli ZOO Bojnice, Sieť záchranných
staníc, Informačné centrum NATURA 2000 a
CEV v Zoo Bojnice a ostatných projektov.

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

pohľadnice,
skladačky,
kartičky a iné

OMaP

31.12.

distribúcia
tlačových
materiálov,
organizácia
podujatí,
udržanie
informovanosti
prostredníctvom
panelov,
bannerov,
tabuliek,
odtlačkov,
web. stránok, a
pod.

Medzisúčet

0

450

0

64 800

V časti IV. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A EDIČNÁ ČINNOSŤ je zaradených 8 úloh:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
0
z príjmov zoo:
14 800
z projektov:
50 000
partneri:
0
SPOLU:
64 800
V. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA
V.1.

nepretržitá aktualizácia web. stránok zoo,
tvorba dizajnu, databáza, prevádzka
webového servera, spustenie viacjazyčnej
verzie web. stránky.
b) spolupráca s OK, KM MŽP SR pri
a)

OMaP,
čiastkové
podklady
- všetky
organi-

31.12.
(30.6.)

informácie
pre MŽP SR
a verejnosť

0

1 000
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Por. č.
úlohy

V.2.

V.3.

V.4.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

organizácii významných
environmentálnych dní a pri operatívnych
činnostiach súvisiacich s komunikáciou
rezortu.
c) dokumentácia v oblasti vzdelávania
a marketingu.
Zabezpečenie prevádzky IT: údržba IT a
aktualizácia hardwarového a softwarového
vybavenia, emailový server, dochádzkový
systém, kamerový systém, telekomunikačné
služby, rozhlas v zoo.
Poskytovanie podkladov a dát, tvorba
podkladov a materiálov:
a) správa vybraných centrálne evidovaných
podkladov a dokumentov v el. forme
(číselníky, databázy, ...),
b) zverejňovanie povinných štruktúrovaných
údajov napr. v súlade so zákonmi
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a iné.
c) správa majetku štátu (evidencia, výkazy,
zoznamy, prehľady, archivácia, ...),
d) a i. podľa potreby.
Poskytovanie informácií a poradenstva:
a) úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov,
b) správa údajov poskytovaných podľa
článku 13. nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

začné
útvary

OMaP

OE, UR

31.12.
(30.6.)

zabezpečenie
prevádzky

31.12.
(30.6.)

prístup
k povinne
zverejňovaným
informáciám

čiastkové
podklady
- všetky
organiza
čné
útvary

OMaP

0

4 200

0

400

0

400

organizácie

rôzne
výkazy,
dokumenty a
podklady

31.12.
(30.6.)

informácie,
evidencia
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

Zodpove
dní
riešitelia

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).
V.5.

V.6.

Poskytovanie údajov do európskych a
OZ
svetových plemenných kníh ohrozených
druhov a iných relevantných databáz
prostredníctvom štandardizovaných systémov a
programov (napr. Species360-ZIMS) a prevod
interných dát do týchto systémov.
Realizácia stratégie budúceho investičného a UR
odborného rozvoja organizácie:
a) príprava a spracovanie podkladov (analýzy,
štúdie, audity, expertízy, ...),
b) príprava a spracovanie dokumentácií
(stavebné a projektové zámery, projektové,
technické a realizačné dokumentácie).

31.12.
(30.6.)

31.12.
(30.6.)

podklady pre
plemenné
knihy,
a napr.
SPecies360ZIMS
dokumenty

Medzisúčet
V časti V. Monitoring, informatika a dokumentácia je zaradených 6 úloh:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

0

400

0

21 000

0

27 400

0

21 000

0
27 400
0
0
27 400

VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ
VI.1.

Investičné aktivity a budovanie infraštruktúry
v dostatočnej kvalite a kvantite pre potreby
realizácie opatrení pre zabezpečenie
národných potrieb v oblasti správy majetku
štátu a starostlivosti o chránené živočíchy
zverené do opatery v nadväznosti na stratégiu
budúceho investičného a odborného rozvoja
organizácie :
a) chovné a expozičné priestory pre exotickú
faunu (napr. Ubikácia africkej fauny, ...)
b) verejné vstupné budovy a zariadenia,

UR,
OTP,
OVaZ,
OZ

31.12.
(30.6.)

Infraštruktúra

5 002 000
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

OTP

31.12.
(30.6.)

Infraštruktúra

0

14 000

OVaZ

31.12.
(30.6.)

Infraštruktúra

0

4 300

UR,
OTP

31.12.
(30.6.)

Infraštruktúra

0

10 000

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

c) skladové priestory,
d) priestory a stojiská pre dočasné
uskladnenie vyseparovaných odpadov,
e) vodné hospodárstvo,
f) obslužné komunikácie,
g) oplotenie areálu,
h) iné podľa potreby.
VI.2.

VI.3.

VI.4.

Budovanie, prevádzka, oprava a údržba
infraštruktúry, budov, chovných
a expozičných zariadení, edukačných
priestorov vo vlastnej réžii, technické
zabezpečenie, servis a funkcionalita, riešenie
nepredvídaných udalostí a stavov:
a) elektrické a rozvodné siete a ohradníky,
b) osvetlenie areálu,
c) ochranné a sanačne nátery,
d) iné podľa potreby.
Starostlivosť o exteriérové verejné, zelené
a lesné plochy vo vlastnej réžii:
a) čistenie verejných priestranstiev
a komunikácií,
b) starostlivosť o lesný porast,
c) zabezpečenie sadbového (okrasného
a úžitkového) materiálu a jeho použitie
v areáli,
d) estetická a funkčná úprava chovných
priestorov,
e) iné podľa potreby.
Realizácia investičných častí projektov
financovaných z externých finančných
zdrojov:
a) administratívna (technicko – hospodárska
budova),
b) karanténna a rehabilitačná
infraštruktúra pre veľké šelmy, sysľa,
dravé vtáky, ...
c) iné podľa potreby.

2 257 119
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zabezpečenie udržateľnosti infraštruktúry
zrealizovaných projektov financovaných
z externých finančných zdrojov:
(Vybudovanie náučného chodníka Karpatskej
fauny v areáli ZOO Bojnice, Sieť záchranných
staníc, Informačné centrum NATURA 2000
a CEV v Zoo Bojnice a projektov
financovaných z EF):
a) údržba infraštruktúry, budov a zariadení,
b) realizácia opatrení pre potreby imobilných
cieľových skupín.
Medzisúčet
VI.5.

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

OTP,
OVaZ

31.12.
(30.6.)

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Infraštruktúra

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

0

430

0

7 308 849

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

V časti VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ činnosť je zaradených 5 úloh:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
5 002 000
z príjmov zoo:
49 730
z projektov:
2 257 119
partneri:
0
SPOLU:
7 308 849
VII. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
VII.1.

Účasť a spolupráca v svetových,
medzinárodných a národných
organizáciách, pri realizácii chovných
programov ohrozených druhov (WAZA,
EAZA, UCSZOO a iné).

všetky
organiza
čné
útvary

31.12.
(30.6.)

VII.2.

Implementácia aktivít in situ a ex situ:
a) nadviazanie spolupráce s inými
organizáciami (zoo, ...),
b) vytipovanie najvhodnejších návrhov
a spracovanie návrhov aktivít a realizácie,
metodická koordinácia, spracovanie
jednotných postupov,
c) riešenie spôsobov a interných foriem
financovania,
d) zabezpečenie kampane.

OZ, UR,
OE

31.12.
(30.6.)

účasť na
komisiách
a konferenciách,
organizácia
podujatí, ...
správy,
odborné
články,
prehľady,
technické
správy

0

9 500

0

1 300
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Medzisúčet
V časti VII. Medzinárodná spolupráca sú zaradené 2 úlohy:
Finančné zabezpečenie:

0

10 800

prevádzka:
mzdy
vrátane
odvodov,
elektrina,
voda, plyn,
PHM, ...

881 871

1 906 500

podklady
k VO tovary,
služby
a práce,
evidencia,
výkazy, ...

0

641

881 871

1 940 530

z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

0
10 800
0
0
10 800

VIII. INÉ ÚLOHY
Odborné a technické zabezpečovanie
prevádzky organizácie a činnosti s tým
súvisiace :
a) koordinácia a zabezpečenie verejného
obstarávania,
b) prevádzka vozového parku (opravy, údržba
a zabezpečenie prevádzky),
c) nakladanie s odpadmi (nakladanie a
zneškodňovanie odpadov),
d) technické a personálne zabezpečenie,
e) servis,
f) ai.
VIII.2.
Odborné a technické zabezpečenie prípravy
a implementácie projektov financovaných
z externých finančných zdrojov:
a) koordinácia verejného obstarávania,
b) realizácia. monitoring výziev, identifikácia
donorov, partnerov a možností zapojenia
sa do projektov,
c) príprava a koordinácia prípravy podkladov,
spracovanie žiadostí a požadovaných
podkladov (najmä OP KŽP, EF , Interreg
V-A, ...),
d) spracovanie žiadostí o platbu,
e) koordinácia a monitorovanie realizácie.
Medzisúčet
VIII.1.

všetky
organiza
čné
útvary

31.12.
(30.6. )

všetky
organiza
čné
útvary

31.12.
(30.6.)

33 389
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

V časti VIII. INÉ ÚLOHY sú zaradené 2 úlohy:
Finančné zabezpečenie:

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

881 871
1 907 141
33 389
0
2 822 401

SUMARIZÁCIA FINANČNÝCH NÁKLADOV:
Plán hlavných úloh Národnej zoologickej záhrady Bojnice na rok 2019 pozostáva z 32 úloh, zaradených do 8 tematických okruhov.
V časti I. Koncepcie, programy, metodiky sú zaradené 2 úlohy:
Finančné zabezpečenie:

z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

0
1 300
0
0
1 300

z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

0
450
0
0
450

V časti III. Zoologická činnosť, starostlivosť o živé chránené živočíchy a ich správa
je zaradených 6 úloh:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

248 734
154 799
125 472
0
529 005

V časti IV. Veda, výskum, výchova, vzdelávanie a edičná činnosť je zaradených 8 úloh:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

0
14 800
50 000
0
64 800

V časti II. Legislatívne úlohy je zaradená 1 úloha:
Finančné zabezpečenie:

V časti V. Monitoring, informatika a dokumentácia je zaradených 6 úloh:
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

Finančné zabezpečenie:

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:

V časti VI. Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení je zaradených 5 úloh:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:
V časti VII. Medzinárodná spolupráca sú zaradené 2 úlohy:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:
V časti VIII. Iné úlohy sú zaradené 2 úlohy:
Finančné zabezpečenie:
z rozpočtu MŽP SR:
z príjmov zoo:
z projektov:
partneri:
SPOLU:
SPOLU:

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

0
27 400
0
0
27 400

5 002 000
49 730
2 257 119
0
7 308 849
0
10 800
0
0
10 800
949 268
1 907 141
33 389
0
2 889 798

z rozpočtu MŽP SR: 6 200 002
z príjmov zoo: 2 166 420
z projektov: 2 465 980
partneri
0
SPOLU: 10 832 402

Finančný plán Národnej zoologickej záhrady Bojnice na rok 2019
Pridelený bežný transfer MŽP SR
Bežné výdavky - mzdy
- odvody
- energie, materiál, krmivá, pohonné hmoty, veterinárne úkony a ostatné
SPOLU:

468 266 EUR
164 434 EUR
565 302 EUR
1 198 002 EUR
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Pridelený kapitálový transfer MŽP SR
Predpokladané príjmy NZOO

5 002 000 EUR
2 166 420 EUR

Predpokladané výdavky

8 366 422 EUR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

Prioritné úlohy sú vyznačené kurzívou.
Zoznam použitých skratiek:
NAP SR (CITES)- Národný akčný plán Slovenskej republiky 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
reguláciou obchodu s nimi
OE
- odbor ekonomický
ÚR
- útvar riaditeľa
OMaP
- odbor marketingu a propagácie
OP
- operačný program
OZ
- odbor zoologický
OTP
- odbor technicko-prevádzkový
OVaZ
- odbor záhradníctvo a výživa
CITES
- Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
CEV
- Centrum environmentálnej výchovy
EAZA
- Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií
EEP
- Európske chovné programy ohrozených druhov
EF
- Environmentálny fond
ERDF
- Európsky fond regionálneho rozvoja
ESB
- Európske plemenné knihy
ISIS-ZIMS
- Medzinárodný systém evidencie druhov
MŽP SR
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Múzeum BS
- Slovenské banské múzeum
NAP GPP II
- Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 – 2015
OK, KM
- Odbor komunikácie, Kancelária ministra
OP KŽP
- Operačný program Kvalita životného prostredia
OÚOSŽP
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie
PHÚ
- Plán hlavných úloh
SAŽP
- Slovenská agentúra životného prostredia
SIŽP
- Slovenská inšpekcia životného prostredia
SMOPAJ
- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
ŠOP SR
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
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Por. č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

ŠR
UAE
UCSZOO
WAPCA
WAZA

Zodpove
dní
riešitelia

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Forma výstupu

Schválený ŠR
Výdavky
Iné zdroje
ŠR

Upravený ŠR
Výdavky ŠR Iné zdroje

Skutočnosť
Výdavky ŠR
Iné zdroje

- Štátny rozpočet
- Spojené arabské emiráty
- Únia českých a slovenských zoologických záhrad
- Združenie na ochranu západoafrických primátov
- Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií

Zoznam implementovaných projektov NZOO Bojnice v roku 2019 (operačný program/ finančný zdroj, názov projektu, kód projektu):
-

OP Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Sysli pro krajinu, krajina pro sysli, kód: 304021D154
OP Kvalita životného prostredia, Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku, kód:310011L489
OP Kvalita životného prostredia, Administratívna budova (technicko hospodárska) Zoo Bojnice, kód: 310041G067
Environmentálny fond, Voliéra pre dravé vtáky II. etapa, žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na rok 2019
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