NÁVRH PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2019
Finančné zabezpečenie (EUR)
Por.
číslo

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný
garant

Príspevok zo
štátneho
rozpočtu

Termín

Iné zdroje
suma

druh
zdroja

Kapacita
ľudských
zdrojov
(plánované
osobohodiny)

Forma
výstupu

Užívatelia
výstupu

7 965

odborné
podklady,
vyhlášky,
usmernenia

MŽP SR

13 686

projekty
ochrany, účasť
na
rokovaniach,
návrh nových
ÚEV

MŽP SR,
štátna správa

4 813

účasť na
rokovaniach,
analýzy,
odborné
podklady,
potvrdenia pre
žiadateľov,

MPRV SR,
PPA, MŽP
SR, vlastníci
pozemkov

01 KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY

01.01

01.02

01.03

RŠOP SR,
TANAP, NP
Zonácia národných parkov (NP)
a) Tatranský národný park a NP Muránska planina Muránska
ukončenie zonácie
planina, NP
b) NP Poloniny, NAPANT, NP Slovenský kras, NP
Poloniny,
Veľká Fatra, NP Malá Fatra - príprava podkladov na NAPANT, NP 31.12.2019
zonáciu a zmenu hraníc
Slovenský
c) NP Slovenský raj - realizácia zmluvných záväzkov kras, NP Veľká
(nájom a zmluvná starostlivosť) vyplývajúcich zo Fatra, NP Malá
zonácie
Fatra, NP
Slovenský raj
Budovanie sústavy Natura 2000
a) vyhlasovanie území európskeho významu (ÚEV)
podľa § 50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č. 543/2002 Z. z.) v národnej kategórii chránených
RŠOP SR,
území (CHÚ), t. j. dopracovanie 75 projektov ochrany,
všetky
31.12.2019
prerokovanie s vlastníkmi, správcami a zaslanie na
organizačné
okresný úrad (OÚ) v sídle kraja
útvary
b) budovanie sústavy Natura 2000 - plnenie
požiadaviek Európskej komisie (EK) na výskum a
doplnenie ÚEV v zmysle záverov z bilaterálneho
rokovania s EK v roku 2018
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(PRV)
a) spolupráca na vybraných opatreniach
a podopatreniach programu PRV 2014 – 2020 a na
zabezpečovaní ich implementácie
RŠOP SR,
b) spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre
všetky
31.12.2019
žiadateľov PRV 2014-2020
organizačné
c) spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na
útvary
problematike
d) spolupráca pri mapovaní, monitoringu a reportingu
súčasných opatrení, spracovanie výsledkov PRV 20142020 ( podklady pre návrh poľnohospodárskej politiky

1

65 233,35

12 084,25

39 414,38

5 000,00

MŽP U

1 000,00

VZ

100 000,00

MŽP

1 000,00

VZ

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

po roku 2020 vo vzťahu ku ochrane biodiverzity)
Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem
ohrozených jaskýň a verejnosti voľne prístupných
jaskýň
a) súčinnosť pri vyhlasovaní ochranných pásiem
ohrozených jaskýň: PP Kysacká jaskyňa (projekt 2013),
PP jaskyňa Ľudmila (projekt 2014), rozšírenia
ochranného pásma NPP Čachtická jaskyňa (projekt
2016) a NPP Milada (projekt 2017)
b) súčinnosť pri vyhlasovaní verejnosti voľne
prístupných jaskýň: PP Jazvínska jaskyňa, PP Závrt pod
cestou, PP Jaskyňa v Tupej skale a PP Portálová
jaskyňa, spracovanie návrhu na vyhlásenie verejnosti
voľne prístupných jaskýň: Strieborná jaskyňa
(Demänovská dolina, NAPANT)
Spolupráca pri vypracovaní programov
starostlivosti o lesy
a) poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri
komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom
plánovaní, aktivity súvisiace s vyhotovovaním
programov starostlivosti o lesy a ich pripomienkovaním
b) vypracovanie a predloženie návrhov na vyhlásenie
lesov osobitného určenia
Spracovávanie a posudzovanie dokumentácie
ochrany prírody, programy starostlivosti (PS)
o chránené vtáčie územia (CHVÚ) a o ÚEV, vrátane
účasti na jej prerokovaní (podľa schváleného
harmonogramu PS o CHVÚ a PS o ÚEV)
Prehodnocovanie národnej sústavy chránených
stromov (CHS)
Príprava podkladov pre nariadenie vlády SR, ktorým sa
vyhlásia, prípadne prevyhlásia alebo zrušia CHS
Slovenska.
Legislatívne úlohy:
a) vypracovanie pripomienok k materiálom a návrhom
právnych predpisov (interné a medzirezortné
pripomienkové konania), účasť na rozporových
konaniach k novele zákona č. 543/2002 Z. z.
b) spracovanie podkladov k návrhu vykonávacích
právnych predpisov (k novele zákona č. 543/2002 Z. z.
a k pripravovanému zákonu o inváznych druhoch)
c) spracovanie podkladov k strategickým dokumentom
e) iné podľa požiadaviek

SSJ

31.12.2019

1 801,80

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

45 356,22

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

169 336,44

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

37 452,74

RŠOP SR

500,00

VZ

500,00

VZ

3 000,00

VZ

200,00

VZ

130 000,00

31.12.2019

2

14 623,25

1 000,00

220

projektová
dokumentácia,
účasť na
pracovných
rokovaniach

MŽP SR,
štátna správa

5 538

vyhlášky,
usmernenia

MŽP SR,
štátna správa,
verejnosť

20 676

dokumentácia
OP

MŽP SR,
štátna správa,
verejnosť

3 225,5

nariadenie
vlády SR

MŽP SR,
štátna správa,
verejnosť

1 786

odborné
podklady,
vyhlášky,
usmernenia,
strategické
dokumenty

MŽP SR

MŽP

VZ

7 200,00 VZ
0,00 LIFE
0,00 OP KŽP
Spolu 01.00 „Koncepčné a legislatívne úlohy“

385 302,42

0,00
5 000,00
230 000,00
242 200,00

Iné
projekty

57 908

MŽP U
MŽP
SPOLU

02.00 VÝKON ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY

02.01

02.02

02.03

Príprava odborných podkladov k ochrane prírody
pre konanie orgánov štátnej správy a pre iných
žiadateľov
a) vypracovanie odborných stanovísk (na základe
požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65a ods.
2 písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z.)
b) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe
požiadaviek iných orgánov alebo právnických a
fyzických osôb
c) vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 211/2000 Z. z.)
Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov
Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov
a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na
základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich
evidencia (stanoviská k EIA, SEA, § 28 zákona č.
543/2002 Z. z.).
Revízie a kontroly osobitne chránených častí
prírody a krajiny
Účasť na revíziách CHÚ území, CHS a jaskýň,
konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy a
poskytovanie súčinnosti OÚ pri vykonávaní revízií
CHÚ.

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

3

591 929,66

141 936,80

38 509,38

1 000,00

VZ

101 475

spolupráca s
orgánmi ŠS,
stanoviská,
účasť na
pracovných
rokovaniach

1 000,00

VZ

17 330,5

stanoviská,
odborné
podklady

štátna správa

4 702

odborné
podklady,
účasť na
revíziách
a konaniach

štátna správa,
SIŽP

500,00

VZ

MŽP SR,
štátna správa
, SIŽP

02.04

Účasť v odborných komisiách
a) komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55
zákona č. 543/2002 Z. z.
b) komisia pre environmentálne škody
c) poradný zbor v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
d) komisia pre životné prostredie a poľovníctvo pri
Slovenskej poľovníckej komore
e) komisia k stanoveniu finančného príspevku
f) komisia k predkupnému právu štátu
g) komisia SAŽP pre krajinu
h) medzirezortná pracovná skupina pre indikátory
zeleného rastu
i) komisie (OÚ, MPRV SR) pre stanovenie kvót
odstrelu vlka dravého
k) rokovanie s investormi pri riešení migračných
koridorov veľkých cicavcov
l) pracovná skupina pre biodiverzitu
m) MEKO MISO – spolupráca s PPZ a MV SR
n) pracovná skupina expertov pre podzemné vody
o) pracovná skupina MAES – SK
p) Národná komisia pre bezpečnosť leteckej dopravy v
súvislosti s ekológiou letísk, ochranou prírody a krajiny
a využívaním plôch v okolí letísk
r) pracovná skupina pre zostavenie a implementáciu
arboristických štandardov
s) pracovná skupina Povodne
t) pracovná skupina na prípravu Strategického plánu
SPP na roky 2021 - 2027
u) iné relevantné ad hoc pracovné skupiny

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

4

15 520,05

500,00

VZ

1 895,00

odborné
podklady

MŽP SR,
MPRV SR

02.05

02.06

Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie
evidencie
a) systematické kontroly dodržiavania zákona č.
543/2002 Z. z., predpisov, rozhodnutí a podmienok
vydaných na jeho základe (zákonov, všeobecne
záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných
na ich základe), vrátane monitoringu návštevnosti CHÚ
b) riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie,
blokové pokuty, podnety, oznámenia, stanoviská a
účasť na konaniach na základe požiadaviek orgánov),
vedenie evidencie priestupkov
c) koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich
vzdelávaní
d) výkon súčinnostných služieb s PZ, členmi stráže
prírody a SIŽP
e) vedenie evidencie preukazov a odznakov
zamestnancov ŠOP SR
f) obnovenie speleologickej strážnej služby v najviac
ohrozených jaskyniach na Slovensku v spolupráci s
oblastnými skupinami Slovenskej speleologickej
spoločnosti
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania
a) uzatváranie nájomných zmlúv, zmlúv
o obhospodarovaní a zmluvnej starostlivosti a pod.
b) centrálna evidencia zmlúv v zmysle § 61a až 61d
zákona č. 543/2002 Z. z.
c) vyhotovenie návrhu zoznamu pozemkov vo
vybraných chránených územiach vhodných na zámenu
pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov
a zmluvnú starostlivosť v zmysle § 61 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z. z.
d) poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu
výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie
financovania náhrad
e) určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za
obmedzenie bežného obhospodarovania, za nájom
a pod.
f) kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane
z pozemkov pre účely finančnej náhrady
g) kvantifikácia výšky náhrad za obmedzenie bežného
obhospodarovania na úrovni CHÚ na národnej úrovni,
vrátane prehľadu o kompenzačných platbách
poskytovaných z EÚ zdrojov
h) kvantifikácia výšky náhrad za obmedzenie bežného
obhospodarovania v lokalite svetového dedičstva
UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát
a iných regiónov Európy

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

5

638 373,65

34 357,05

13 500,00

VZ

77 946

kontroly,
evidencia,
odznaky
a preukazy

štátna správa,
SIŽP, polícia

4 195,00

dokumentácia
ochrany
prírody

ŠOP SR,
štátna správa,
MŽP SR

02.07

02.08

Rámcová smernica o vode (RSV)
a) spolupráca pri implementácii RSV a Vodného plánu
Slovenska
b) spolupráca so sekciou vôd MŽP SR, rezortnými a
ostatnými relevantnými organizáciami
c) spolupráca pri hodnotení suchozemských
ekosystémov závislých na podzemných vodách
d) spolupráca so SVP, š. p. pri spriechodňovaní
migračných bariér a riešenie laterálnej konektivity na
vodných tokoch, terénne obhliadky, konzultácie,
vyjadrenia k projektom, pracovné stretnutia atď.
e) získavanie bioekologických a krajinnoekologických
podkladov pre testovanie vodných útvarov VÚVH a
návrhy opatrení
f) bioekologické kontroly existujúcich rybovodov v
zmysle požiadaviek metodického usmernenia MŽP SR
Príprava na znaleckú činnosť ŠOP SR
a) príprava podkladov na plnenie podmienok na
zaradenie ŠOP SR ako znaleckej organizácie
b) školenie a odborné vzdelávanie zamestnancov, ktorí
budú plniť úlohu znalcov
c) zápis zamestnancov do zoznamu znalcov
d) zaradenie ŠOP SR medzi znalecké organizácie

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019

6

15 348,00

8 423,42

62 500,00

30 000,00

VZ

VZ

9 200

návrhy
opatrení,
odborné
podklady,
kontroly

ŠOP SR,
štátna správa,
MŽP SR a
jeho rezortné
organizácie

1 029

znalecká
činnosť,
posudky,
školenia

ŠOP SR,
štátna správa,
verejnosť

109 000,00 VZ
0,00 LIFE
0,00 OP KŽP
Spolu 02.00 „Výkon štátnej ochrany prírody“

1 484 398

0,00
0,00
0,00
109 000,00

Iné
projekty

217 772

MŽP U
MŽP
SPOLU

03.00 STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY A JASKYNE

03.01

Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového
zloženia ekosystémov reguláciou výskytu
nepôvodných druhov rastlín v zmysle uplatňovania
povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich
z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z., zákon
č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 503/2003 Z.
z.“), zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/1995 Z.
z.“), zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 504/2003 Z. z.“), zákon č. 229/1991 Z. z. o úprave
vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 229/1991 Z. z.“), zákon
č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách ,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 330/1991 Z. z.“)
a) spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov,
upozorňovanie na povinnosť odstraňovania
nepôvodných a inváznych druhov rastlín, vrátane
organizovania informačných seminárov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

7

56 224,35

1 500,00

VZ

6 865

manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
štátna správa

03.02

03.03

03.04

b) likvidácia nepôvodných a inváznych druhov bylín
a drevín v prípade neznámych vlastníkov
Starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy
rastlín
a)v zmysle uplatňovania povinností praktickej
starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov –
zákon č. 543/2002 Z. z., zákon č. 503/2003 Z. z., zákon
č. 180/1995 Z. z., zákon č. 504/2003 Z. z., zákon č.
229/1991 Z. z. a zákon č. 330/1991 Z. z.
b) realizácia opatrení schválených PS o chránené
územia
Starostlivosť o chránené stromy (CHS)
a) zabezpečenie praktickej starostlivosti o 61 CHS a ich
skupín, vrátane stromoradí (spolu 113 jedincov)
b) diagnostika zdravotného stavu rizikových CHS
akustickým tomografom
c) kontrola realizovaných opatrení praktickej
starostlivosti
Starostlivosť o významné anorganické javy a formy
a) inventarizačný výskum penovcov, travertínov a
vodopádov
b) inventarizačný výskum iných významných
anorganických foriem a javov
c) praktická starostlivosť a ochrana významných
anorganických foriem a javov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

4 400,00
31.12.2019

6 000,00

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

94 230,00
1 045,84
3 700,00

8

VZ

103 062,96

14 598,68

1 500,00

12 584

manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
štátna správa

2 936

manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
štátna správa

1 783

manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
štátna správa

MŽP U

VZ
MŽP

VZ

03.05

Starostlivosť o chránené živočíchy
a) kontrola hniezdenia sov a dravcov, vrátane riešenia
podnetov na zabezpečenie ochrany hniezdisk podľa § 4
zákona č. 543/2002 Z. z., účasť na konaniach, kontroly
hniezdisk riešených rozhodnutiami OÚ a plnenie
povinností vyplývajúcich z týchto rozhodnutí
b) mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd
bociana čierneho a bociana bieleho
c) úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre
vtáctvo, oprava/inštalácia búdok dutinových
hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov, riešenie
problematiky dážďovníkov a belorítok pri zatepľovaní a
rekonštrukciách budov
d) kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi elektrického
vedenia
e) úprava liahnísk obojživelníkov a plazov
f) ochrana netopierov: riešenie problematiky netopierov
v budovách a v podzemných priestoroch, čistenie budov
s výskytom netopierov, inštalácia búdok a realizácia
opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov
g) sledovanie, upozorňovanie na výskyt a eliminácia
inváznych druhov živočíchov
h) údržba a prevádzka ornitologických stacionárov
(kosenie a odstraňovanie krovín okolo odchytových
línií)
i) realizácia technických opatrení na zníženie mortality
obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových
prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu
chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov
v krajine
j) realizácia opatrení schválených PS o chránené
územia, ako aj PS/PZ o chránené druhy živočíchov
k) iné aktivity týkajúce sa chránených živočíchov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

9

129 111,26

2 000,00

VZ

4 100,00

MŽP

1 500,00

MŽP U

15 765

manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
štátna správa

03.06

03.07

Prevádzka sústavy záchranných zariadení
a zabezpečenie starostlivosti o hendikepované
živočíchy
a) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované
živočíchy v rámci ŠOP SR
- prevádzka 4 rehabilitačných a 14 chovných staníc,
- evidencia v zmysle platných predpisov a metodická
príručka k postupu nakladania s hendikepmi
- odber a prevoz nahlásených hendikepovaných
živočíchov
- dobudovanie rehabilitačnej stanice v Bratislavskom
kraji
b) Prevádzka sústavy záchranných zariadení mimo
ŠOP SR
- úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou
o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy
- prijímanie oznámení o nájdených chránených
živočíchoch
- určovanie nakladania s chránenými živočíchmi
a vedenie evidencie
- odber a prevoz nahlásených hendikepovaných
živočíchov
Starostlivosť o jaskyne
a) oprava poškodených uzáverov (havarijné prípady)
jaskyňa Ľudmila, Jaskyňa Dezidera Horvátha,
Vajsáblova sonda) a neodkladné uzatváranie
novoobjavených jaskýň, (mimo projektov
štrukturálnych fondov EÚ)
b) čistenie a kontrolná činnosť v jaskyniach (v
spolupráci so Slovenskou speleologickou
spoločnosťou),
c) preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad
vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň
(Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa,
Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica,
Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa)
voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov,
úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti
pohybu osôb a majetku organizácie

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

SSJ

31.12.2019

220 000,00

10

MŽP

90 616,57

16 437,33

82 100,00

VZ

20 000,00

VZ

17 191

manažmentové
opatrenia

MŽP SR,
štátna správa

2 007

MŽP SR,
manažmentové
štátna správa,
opatrenia
verejnosť

03.08

03.09

03.10

Označovanie chránených území (CHÚ)
a chránených stromov (CHS)
a) základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV)
(štátny znak a kategória)
b) doplnkové označenie CHÚ (piktogramy, stupne
ochrany, informačné tabule, obvodové značenie)
c) obnova chýbajúceho a poškodeného označenia 76
MCHÚ, 6 VCHÚ a 4 CHVÚ
d) oprava označenia pri 9 CHS
e) vypracovanie návrhu pokynu na označovanie
chránených častí prírody
Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými
druhmi živočíchov, ich riešenie a manažment
určených živočíchov
a) účasť na komisionálnom šetrení škôd a spolupráca so
štátnou správou pri šetrení škôd
b) pravidelné dopĺňanie databáz škôd spôsobených
chránenými živočíchmi
c) vedenie evidencie škôd
d) spolupráca pri príprave usmernení
e) príprava centrálnej evidencie škôd
f) zlepšenie stavu konfliktných druhov živočíchov
zlepšením ich vnímania zo strany verejnosti
g) zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom
škôd
h) propagácia a podpora praktických opatrení
Zabezpečenie realizácie opatrení v ochranných
pásmach chránených území slúžiacich na
zabránenie šírenia a premnoženia škodcov
z chránených území s piatym stupňom ochrany, v
ktorých nebola povolená výnimka na spracovanie
náhodnej ťažby (v zmysle § 28 ods. 3 zákona
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov)
a) monitoring výskytu a odchyt hmyzích škodcov
pomocou feromonových lapačov s vloženými
feromóonovými odparníkmi
b) výroba, inštalácia a asanácia klasických lapákov
série v zmysle STN 48 2711
c) asanácia aktívnych chrobačiarov spôsobom ťažby
napadnutého stromu, odvetvenie, prípadné odkôrnenie
a priblíženie na odberné miesta alebo ponechanie
v poraste
d) asanácia aktívnej biomasy (deaktivácia po ťažbovej
hmoty nehrúbia – vetvy, vrcholce, odkôrnená kôra)
e) biologická ochrana – použitie entomopatogénnej
huby BoVeril na likvidáciu hmyzích škodcov
f) kontrolná činnosť realizovaných opatrení

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019

114 942,55

72 000,00

33 832,89

800 000,00
31.12.2019

14 434,5

označenie

MŽP SR,
štátna správa,
verejnosť

4 131,00

spolupráca s
orgánmi štátnej
správy,
formuláre,
centrálna
databáza

MŽP SR,
štátna správa

8 676

manažmentové
opatrenia,
administrácia,
kontrola
výkonu,
zmluvy
realizácia
externými
dodávateľmi

MŽP SR,
štátna správa

EF

71 052,35
50 000,00

11

VZ

MŽP

03.11

03.12

Zásahový tím pre medveďa hnedého
a) stretnutia národnej skupiny pre zásahový tím
b) výjazdy zásahového tím – praktické riešenie
manažmentu medveďa hnedého
c) školenia záujmových skupín – zvýšenie povedomia

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

Interný manažmentový fond - na zabezpečovanie
starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019

7 837,83

3 276,00

15 000,00

150 000,00

277 730,00

MŽP

MŽP

957

manažmentové
opatrenia,
administrácia,
kontrola
výkonu

MŽP SR

400

manažmentové
opatrenia,
administrácia,
kontrola
výkonu

MŽP SR

5 372

databázy,
KIMS,
podklady
pre
dokumentáciu
OPaK

verejnosť,
štátna správa

12 605

databázy,
KIMS,
podklady
pre
dokumentáciu
OPaK

štátna správa

VZ

0,00 LIFE
0,00 OP KŽP
Spolu 03.00 „Starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny a jaskyne“

642 038,60

Iné

800 000,00 projekty
7 500,00 MŽP U

87 728

442 800,00 MŽP
1 528 030,00

SPOLU

04.00 VEDA A VÝSKUM

04.01

Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín
a živočíchov Slovenskej republiky a inváznych druhov
vzbudzujúcich obavy Únie v rámci Slovenska (údaje
z mapovania vložené ako výskytové údaje v KIMS)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

04.02

Mapovanie druhov a biotopov zamerané na druhy
rastlín, vybraných skupín živočíchov a biotopy
a) mapovanie populácií druhov rastlín a živočíchov
národného významu (údaje z mapovania vložené ako
výskytové údaje v KIMS)
b) inventarizačné botanické prieskumy 20 chránených
území
c) mapovanie biotopov pre tvorbu celoslovenskej mapy
biotopov/ekosystémov
d) mapovanie výskytu druhov a 1 biotopu v zmysle
požiadaviek Európskej komisie (tzv. „scientific
reserve“)
e) mapovanie zachovaných úsekov vodných tokov
f) pokračovanie monitoringu predmetov ochrany CHA
Revištský rybník s následným informovaním
príslušného OÚ o výsledku monitoringu

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019

12

43 992,59

103 234,95

1 000,00

VZ

16 000,00

MŽP

9 100,00

VZ

04.03

04.04

Geologický a geomorfologický a geoekologický
výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody
a) NPP Liskovská jaskyňa (2. etapa), NPP Aksamitka,
jaskyne Plaveckého krasu - litologický a štruktúrnogeologický výskum, geomorfologický výskum (v
spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV v Bratislave a
Geologickým ústavom AV CR v Prahe)
b) NPP Demänovské jaskyne, NPP Stratenská jaskyňa,
NPP Jaskyňa mŕtvych netopierov - datovanie
alochtónnych sedimentov pomocou kozmogénnych
nuklidov a rekonštrukcia vývoja jaskynných systémov
(v spolupráci s CNRS,CEREGE v Aix-en-Provence,
Francúzsko)
c) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa - morfológia a
morfometria zaľadnenej časti jaskyne (2. etapa, 3D
laserové skenovanie a doplňujúce geodetické metódy, v
spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach)
d) monitorovanie recentných tektonických pohybov vo
vybraných jaskyniach - Driny, Demänovská jaskyňa
slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa,
Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa,
Liskovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa a iné (v
spolupráci so ŠGÚDŠ, pracovisko Košice a Ústavom
štruktúry a mechaniky hornín AV ČR v Prahe),
e) NPP Domica, Demänovská ľadová jaskyňa - súčasť
NPP Demänovské jaskyne (2. etapa) - geoekologický
výskum pre potreby ochrany jaskyne
Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň
pre potreby ochrany prírody
a) monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd
v NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP
Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa,
NPP Milada, NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Brestovská
jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne
b) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová
jaskyňa - hydrogeochémia a mikrobiota ľadových častí
jaskyne (v spolupráci s PríF UK Bratislava)
c) NPP Drieňovská jaskyňa - hydrochemický výskum
(v spolupráci s PriF UK Bratislava)

SSJ

31.12.2019

21 637,98

20 000,00

VZ

2 642

odborná správa

verejnosť,
štátna správa

SSJ

31.12.2019

9 009,00

5 000,00

VZ

1 100

odborná správa

verejnosť,
štátna správa
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04.05

04.06

Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany
prírody
a) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská
ľadová jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne)
b) NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP
Jasovská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa,
NPP Demänovské jaskyne, NPP Brestovská jaskyňa,
NPP Važecká jaskyňa
c) Zápoľná jaskyňa, Malužinská jaskyňa, Modrá
jaskyňa - pokračovanie základného klimatického
monitoringu
Biospeleologický výskum a prieskum jaskýň pre
potreby ochrany prírody
a) jaskyňa Konská diera - základný biospeleologický
prieskum a monitoring (v spolupráci s externými
špecialistami na vybrané zložky fauny)
b) Čachtická jaskyňa - výskum terestrických
článkonožcov na zhodnotenie aktuálneho stavu výskytu
fauny (v spolupráci s externými špecialistami na
vybrané zložky fauny)
c) Brestovská jaskyňa a vyvieračka – biospeleologický
monitoring a výskum na zhodnotenie stavu výskytu
fauny a kvality jaskynného prostredia po sprístupnení
jaskyne verejnosti (v spolupráci s Prešovskou
univerzitou v Prešove),
d) monitorovanie netopierov v jaskyniach pre potreby
ochrany prírody - prioritne v podzemných lokalitách
európskeho významu (EUROBATS): Aksamitka,
Alabastrová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Bystrianska
jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Duča, Domica,
Jasovská jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Malá stanišovská
jaskyňa, Medvedia jaskyňa (Jánska dolina), Suchá
jaskyňa a v ďalších vybraných jaskyniach Slovenska (v
internej spolupráci so Správou NP Slovenský raj, NP
Slovenský kras, PIENAP a s členmi SON a SSS).

SSJ

31.12.2019

1 228,50

3 000,00

VZ

150

odborná správa

verejnosť,
štátna správa

SSJ

31.12.2019

13 218,66

3 300,00

VZ

1 614

odborná správa

verejnosť,
štátna správa

2 657

databázy,
podklady
pre
dokumentáciu
OPaK

MŽP SR,
štátna správa

3 061

podklady a
metodické
východiská pre
hodnotenie
ekosystémovýc
h služieb

MŽP SR

04.07

Geologický a geomorfologický prieskum
významných anorganických javov a foriem

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

04.08.

Ekosystémové služby (MAES-SK)
(realizácia úloh č. 63 – 73 z Akčného plánu pre
implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej
národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020
a ďalších s tým súvisiacich úloh):
- dopracovanie metodiky mapovania a hodnotenia stavu
ekosystémov a zabezpečiť jej implementáciu na

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019

14

21 760,83

25 069,59

1500,00

400 000,00

VZ

MŽP

modelových územiach
- realizovať mapovanie ekosystémov a hodnotenie ich
stavu na území Slovenska a pokračovať v
monitoringu ekosystémov a ich stavu – doplnenie
existujúcich výstupov
- vypracovať katalóg ekosystémových služieb s
dôrazom na tie, kt. majú význam pre chránené územia
- vypracovať metodiku hodnotenia ekosystémových
služieb a zabezpečiť jej implementáciu na modelových
územiach
- vykonať hodnotenie ekosystémových služieb na
území Slovenska (mimo modelových území)
- spracovať metodiku na výpočet hodnoty
ekosystémových služieb
- navrhnúť systém platieb za ekosystémové služby v
podmienkach SR
- realizovať prípadové štúdie hodnotenia
ekosystémových služieb, prioritne v chránených
územiach

42 900,00 VZ
0,00 LIFE
0,00 OP KŽP
Spolu 04.00 „Veda a výskum“

239 152,10

Iné

0,00 projekty
0,00 MŽP U
416 000,00 MŽP
458 900,00 SPOLU

15

29 201

05.00 PREVÁDZKA SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA

05.01

Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako
náučných lokalít
a) zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v
sprístupnených jaskyniach (všetky činnosti súvisiace so
sprístupnenými jaskyňami)
b) zabezpečenie doplnkových služieb k
sprievodcovskej činnosti

05.02

Náučné zariadenia v prírode - zabezpečenie činnosti
a) sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch,
náučných lokalitách (okrem sprístupnených jaskýň)
b) činnosť informačných stredísk ochrany prírody
c) náučné chodníky, náučné lokality, informačné body
(terénne úpravy, budovanie nových, obnova tabúľ,
konštrukcií, návštevníckej infraštruktúry) (Obnova a
údržba náučných a informačných prevádzkových
panelov pri Demänovskej jaskyni slobody,
Demänovskej ľadovej jaskyni, Dobšinská ľadová
jaskyňa, Belianska jaskyňa, Driny, Važecká jaskyňa,
Jasovská jaskyňa)
d) prevádzkovanie ekoturistických aktivít v NP
Slovenský raj (splavovanie rieky Hornád –
zabezpečenie aktivity, prerezávanie stromov a čistenie
rieky od odpadu a Náučný chodník Ferrata Kyseľ –
zabezpečenie aktivity)

SSJ

všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

1 420 989,57

31.12.2019

167 677,97

16

250 120,00

10 500,00

VZ

VZ

173 503

realizácia prác,
aktívna účasť
na podujatí,
zakúpenie
zariadení a
materiálového
vybavenia,
školenia,
propagácia,
propagačné
materiály,
doplnkové
služby,
obstaranie
tovaru,
sprievodcovská
činnosť

verejnosť,
návštevníci
jaskýň

20 473,5

poskytovanie
informácií o
ochrane
prírody,
vrátane
sprístupnených
jaskýň

verejnosť,
návštevníci
chránených
území

05.03

05.04

05.05

Výchovno - vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové
skupiny
a) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
(EVVaO) do roku 2025, účasť a prezentácia na podujatí
Envirohry 2019
b) podujatia organizované v rámci významných
ochranárskych dní (Medzinárodný deň vody,
Medzinárodný deň mokradí, Medzinárodný deň Dunaja
– Danube Day, Medzinárodný deň Zeme,
Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta,
Európska noc netopierov), príprava podujatí a
zhotovenie propagačných materiálov k výročiam
vyhlásenia chránených území v kategórii CHKO alebo
NP
c) príprava a realizácia vzdelávacích programov
zameraných na ochranu prírody pre školy,
d) príprava a realizácia výstav (lLokality UNESCO,
výtvarné a literárne práce, fotografické a iné), súťaže
(výtvarné, literárne, vedomostné, fotografické)
e) príprava a realizácia celoslovenských a
medzinárodných programov a projektov (Mládež v
horách, ekovýchovný program Bocian a iné)
f) činnosť Školy ochrany prírody vo Varíne
g) Ekoplagát Žilina (evidencia, archivácia plagátov,
realizácia ročníka, propagácia podujatia, aktualizácia
web a FCB, reinštalácia výstavy Ekoplagát)
h) iné aktivity (napr. exkurzie v rámci jaskyniarskeho
krúžku pri podujatí "Jaskyniarske leto" a pri vybraných
výročiach jaskýň)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

Konferencie, semináre, workshopy (organizovanie,
spoluorganizovanie)
- konferencie k výročiam NP a CHKO

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

Interné odborné vzdelávanie
a) prieskum potrieb školení a vzdelávania
zamestnancov
b) porady odborných zamestnancov a strážcov
c) účasť na školeniach, seminároch, workshopoch,
konferenciách (15. medzinárodná konferencia k
inváznym druhom - Praha, september 2019)
d) odborné školenia (k prácam vo výškach, k obsluhe
motorovej píly a krovinorezu, monitoringu, interné
školenie sprievodcov a aktualizácia a didaktické
spracovanie sprievodného slova pre SSJ a iné)

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

186 142,32

31.12.2019

10 900,00

VZ

86 135,00

EF

19 827,99

31.12.2019

65 348,01

17

15 000,00

VZ

6 100,00

VZ

výstavy,
exkurzie,
súťaže,
vzdelávacie
programy

verejnosť,
školy

2 421

semináre,
konferencie

odborná
verejnosť,
subjekty
hospodáriace
v chránených
územiach

7 979

porady,
školenia

zamestnanci
ŠOP SR

22 728,00

05.06

05.07

Edičná činnosť
a) príprava a vydanie odborných a vedeckých časopisov
Aragonit, Slovenský kras, Chránené územia Slovenska
(elektronická verzia), Ochrana prírody (elektronická
verzia)
b) príprava a vydanie publikácii a informačných
materiálov pre verejnosť
c) grafická príprava propagačných materiálov pre účely
propagácie a environmentálnej výchovy
Propagácia
a) účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach
podporujúcich propagáciu organizácie (Týždeň vedy
a techniky, Noc výskumníkov, Deň svätého Huberta
a iné)
b) aktualizácia internetovej stránky a profilu
internetovej sociálnej siete
c) tlačové správy k činnosti organizácie
d) zabezpečenie propagačných materiálov
e) prezentácia v médiách
f) príprava a vyhotovene filmov (napr. scenáre pre
upútavky sprístupnených jaskýň), vyhotovenie putovnej
výstavy - medveď
g) príprava podkladov a prezentácií za účelom
propagácie slovenskej prírody
h) súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít
MŽP SR

RŠOP SR,
SSJ

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

05.08

Propagácia biosférických rezervácií (BR),
medzinárodných dohovorov a iniciatív
vytvorenie a priebežná aktualizácia web stránky pre BR
v rôznych jazykových mutáciách

RŠOP SR, S
TANAP, S
NP
Slovenský
kras, S NP
Poloniny, S
CHKO
Poľana

05.09

Aktualizácie obsahu internetových stránok ŠOP SR
a) aktualizácia internetových stránok (SSJ, pracoviská
ŠOP SR, invázne druhy, biomonitoring, CITES) a
intranetových aplikácií
b) aktualizácia stránok na sociálnych sieťach

RŠOP SR

31.12.2019

30 732,98

31.12.2019

24 800,00

EF

220 000,00

EF

1 500,00

VZ

10 400,00

3 752,5

publikácie

štátna správa,
verejnosť

11 997,00

web stránky,
FCB,
informačné
a propagačné
materiály,
prezentácie

verejnosť

31.12.2019

6 020,95

5 000,00

VZ

2 005

web stránka

verejnosť

31.12.2019

26 064,68

1 000,00

VZ

3183

web stránka

verejnosť

18

05.10

100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku
a) národná konferencia, sprievodné podujatia,
konferencia seniorov, výsadba stromčekov, spolupráca
pri organizovaní iných podujatí
b) komunikačno-propagačné aktivity - relácie,
dokumentárne filmy, spoty, propagačné materiály
c) výstava - kolekcia plagátov
d) publikácie - mimoriadne číslo časopisu Ochrana
prírody na Slovensku, brožúry
e) podporné aktivity k 100. výročiu štátnej ochrany
prírody na Slovensku

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

206 500,00

EF

52 500,00

VZ

31.12.2019
3 665

informačné
a propagačné
materiály,
prezentácie

verejnosť

352 620,00 VZ
0,00 LIFE
0,00 OP KŽP
Spolu 05.00 „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“

1 933 204,46

Iné

537 435,00 projekty
0,00 MŽP U

251 706,50

0,00 MŽP
890 055,00 SPOLU

06.00 MONITORING, REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA

06.01

Komplexný informačný a monitorovací systém
(KIMS)
a) napĺňanie systému údajmi, reporting, výstupy:
- napĺňanie databázy KIMS podľa harmonogramu
monitoringu pre druhy rastlín a živočíchov európskeho
významu, monitoring biotopov európskeho významu
napĺňanie databázy výskytovými dátami a dátami o
výskyte inváznych druhov rastlín.
b) zabezpečovanie prevádzky a správa KIMS
c) vývoj a implementácia softvérových nadstavieb
KIMS

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

80 503,61

19

5 000,00

VZ

9 830

odborný
podklad,
databáza

ÚŽP, MŽP
SR, ŠOP SR,
SIŽP,
odborná
verejnosť

06.02

06.03

Tvorba a aktualizácia databáz a GIS vrstiev
chránených území (CHÚ), chránených stromov
(CHS) a iných záujmových objektov ŠOP SR
a) priebežná aktualizácia GIS vrstiev CHÚ a CHS,
postupné aktualizovanie vrstvy CHÚ v kategórii
CHKP, CHA, PP, PR na parcelný stav
b) vytvorenie a aktualizácia GIS vrstvy stupňov
ochrany
c) priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov
na významné CHÚ a CHS a napĺňanie databázy pre
evidenciu významných stromov
d) doplňovanie a aktualizácia databázy povrchových
anorganických javov a lomov pre potreby ochrany
prírody
Reporting pre EK a Európsku environmentálnu
agentúru
a) správy v zmysle smernice Rady 92/43/EHS z 21.
mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne
žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica
o biotopoch“) a smernice Európskeho parlamentu
a rady 2009/147/EHS z 30. novembra 2009 o ochrane
voľne žijúceho vtáctva (ďalej len „smernica
o vtákoch“)
- spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách
v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2018) a spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách
v zmysle čl. 16 smernice o biotopoch (za roky 2017 –
2018)
- elektronické pripomienkovanie a práca v skupine EK
pre reporting v zmysle smernice o biotopoch a smernice
o vtákoch
- príprava a podanie správy o stave biotopov a druhov
európskeho významu podľa čl. 17 smernice o biotopoch
a správy o stave vtákov podľa čl. 12 smernice o vtákoch
(za roky 2013 - 2018)
- spracovanie podkladov a podanie správy v zmysle čl.
24 nariadenia 1443/2014 o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
b) správa databázy území Natura 2000 (Štandardný
dátový formulár/SDF)
- obsahová aktualizácia SDF pre všetky ÚEV
s podrobným zdôvodnením zmien
c) aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre
Európsku environmentálnu agentúru

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

58 271,85

31.12.2019

43 288,25

20

1 000,00

VZ

2 000,00

VZ

4 000,00

MŽP

7 115

odborný
podklad,
databáza

5 285,50

vyplnené
formuláre,
databázy,
pripravené
priestorové
informácie,
odborný
podklad

ÚŽP, MŽP
SR, ŠOP SR,
SIŽP,
odborná
verejnosť

MŽP SR,
Európska
komisia,
EEA

06.04

Príprava podkladov pre výročné správy, najmä:
- správa o stave životného prostredia, zelená správa,
štatistický úrad, štatistiky pre OECD, správa o stave
vodného hospodárstva, výročná správa ŠOP SR, ročný
výkaz o výskume a vývoji, výkaz výskumnovývojového potenciálu

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

12 714,98

1 000,00

VZ

1 552,5

odborný
podklad

MŽP SR,
rezortné
organizácie,
MPRV SR,
verejnosť

06.05

Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky
a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti
b) podklady pre Štátny zoznam CHÚ
c) mapové podklady k stanoviskám, správam,
posúdeniam, atď.
d) tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

31.12.2019

76 830,39

1 000,00

VZ

9 381

odborný
podklad

štátna správa,
verejnosť

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

zabezpečenie
fungovania IS
ŠOP SR

štátna správa

06.06

Zabezpečenie prevádzky, tvorba a údržba a
aktualizácia hardwarového a softwarového
vybavenia
a) servis a údržba serverov a IT infraštruktúry a správa
počítačovej siete (HW)
b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana,
podpora užívateľských aplikácií
c) zabezpečenie internetového pripojenia
sprístupnených jaskýň a centra, aktualizácia
internetovej stránky a intranetových aplikácií
(doplnenie funkcionalít pre mobilné zariadenia),
d) administrácia webového servera
e) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW,
licencií, prechod na niektoré Open Source riešenia
f) zabezpečenie spotrebného IT materiálu a vstupeniek
do sprístupnených jaskýň
g) zabezpečenie koncepčných, systémových a
rozvojových IT aktivít (návrh riešenia novej
informačnej služby pre návštevníkov)
h) správa, prevádzka a údržba zabezpečovacích
systémov sprístupnených jaskýň
i) databáza krúžkov pre CITES
j) administrácia a vývoj internetových, intranetových
stránok a aplikácií
k) zabezpečenie internetového pripojenia ŠOP SR
l) zabezpečenie funkčnej prevádzky zastaranej (až
nefunkčnej) databázy CITES

31.12.2019

120 347,96

21

133 800,00

VZ

14 695

06.07

06.08

Zabezpečenie implementácie smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007,
ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové
informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) a
zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z.
z. o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákona č. 3/2010 Z. z.“) na ŠOP SR
a) napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so
zákonom č. 3/2010 Z. z.
b) príprava, správa a publikovanie dát témy 9, prílohy
I. smernice Inspire a zákona č. 3/2010 Z. z.
Dokumentácia jaskýň pre potreby ochrany prírody:
a) doplňovanie a aktualizácia databázy programu
Speleo K - GPS lokalizácia vchodov jaskýň, údaje o
manažmente jaskýň, uzatváraní, revízií a praktickej
starostlivosti o jaskyne,
b) zameriavanie a speleologická dokumentácia jaskýň
c) digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z
dokumentačných fondov
e) budovanie a počítačové spracovávanie
dokumentačných fondov (fotoarchív, rezervačné knihy,
mapový archív) a odbornej knižnice o jaskyniach

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

SSJ

31.12.2019

1 965,60

31.12.2019

1 500,00

VZ

32 964,75

240

4 025

odborný
podklad

MŽP SR,
SAŽP

plnenie
databázy,
komplexná
databáza,
dokumentácia

štátna správa,
verejnosť

rekonštruovan
é zariadenie

verejnosť

145 300,00 VZ
0,00 LIFE
0,00 OP KŽP
Spolu 06.00 „Monitoring, reporting, informatika a dokumentácia“

426 887,37

Iné

0,00 projekty
0,00 MŽP U

52 123

4 000,00 MŽP
149 300,00 SPOLU

07.00 INVESTIČNÉ AKTIVITY, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ

07.01

Rekonštrukcia a údržba technickej infraštruktúry
sprístupnených jaskýň
a) Belianska jaskyňa - oprava betónového povrchu
prehliadkového chodníka, Demänovská ľadová jaskyňa
- oprava prehliadkového chodníka v časti "Kmeťov
dóm", Brestovská jaskyňa - oprava nerezovej lávky
prehliadkového chodníka
b) bežná nevyhnutná údržba v podzemí sprístupnených
jaskýň

SSJ

31.12.2019

3 483,20

22

85 000,00

VZ

1 280

07.02

07.03

Opravy, údržba, revízie vyhradených technických
zariadení a nákladných lanových dráh, dezinfekcia
vodojemov a ČOV
a) opravy, údržba a revízie vyhradených elektrických
zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia,
tlakových a plynových zariadení a nákladných lanových
dráh v sprístupnených jaskyniach a budovách
organizácie
b) opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích
staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach,
vrátane ostatných vodárenských zariadení (čistiarne
odpadových vôd a pod.)
c) obnova a údržba prepäťovej ochrany a
komunikačných systémov v objektoch organizácie a v
sprístupnených jaskyniach
d) postupné technické zabezpečenie sprístupnených
jaskýň pri výpadku elektrickej energie na plynulý chod
v rámci rekonštrukcií elektroinštalácií v objektoch
e) OPaOS/revízie zabezpečovacích systémov v
objektoch organizácie a sprístupnených jaskýň
f) rekonštrukcia elektroinštalácie v Bystrianskej jaskyni
g) rekonštrukcia komunikačného systému v
Bystrianskej a Belianskej jaskyni a kamerového
systému v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov a
technickej infraštruktúry vstupných areálov
sprístupnených jaskýň
a) opravy, údržba a obnova parkovísk, prístupových
chodníkov, zábradlí a terás vrátane zariadení (smetné
koše, lavičky, infotabule, prístrešky)
b) opravy a údržba prevádzkových objektov vstupných
areálov sprístupnených jaskýň (maliarske, murárske,
klampiarske, stolárske, izolatérske a montážne práce a
dodávky)
c) Demänovská jaskyňa Slobody - príprava a realizácia
rekonštrukcie Horského hotela
d) Jaskyňa Driny - novostavba prevádzkovej budovy a
stavebné úpravy v areáli jaskyne Driny
e) Brestovská jaskyňa - novostavba prevádzkovej
budovy
f) Gombasecká jaskyňa - novostavba prevádzkovej
budovy
g) Dobšinská ľadová jaskyňa - rekonštrukcia
prístupového chodníka a terasy

SSJ

31.12.2019

1 154,76

120 000,00

VZ

3804

rekonštruované
zariadenia

verejnosť

SSJ

31.12.2019

665,83

1 877 000,00

VZ

2 157

rekonštruované
zariadenia

verejnosť
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07.04

07.05

07.06

07.07

Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov
environmentálnej výchovy – náučné zariadenia
a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít,
RŠOP,
informačných bodov, informačných stredísk (oprava
všetky
tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova
organizačné
náterov), oprava expozície náučného chodníka pri
útvary
Dobšinskej ľadovej jaskyni
b) náučné expozície, chodníky a panely pri jaskyniach –
zabezpečenie stálych expozícií a výstav, tvorba a
údržba náučných a informačných panelov
Oprava a údržba motorových vozidiel a
RŠOP,
modernizácia vozového parku
a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na
všetky
pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky (STK,
organizačné
EK a pod.)
útvary
b) príprava a realizácia VO
Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov ŠOP SR
z finančných prostriedkov z odpredaja prebytočného
nehnuteľného majetku a z vlastných zdrojov:
RŠOP SR,
a) administratívna budova SSJ v LM - rekonštrukcia
SSJ, NP
objektu (výmena okien, zateplenie fasády a strechy,
Muránska
nová strešná krytina, rekonštrukcia vnútorných
planina,
priestorov a WC)
CHKO
b) nadstavba budovy Správy NP Muránska planina
Ponitrie, NP
c) oprava kanalizácie S-CHKO Ponitrie Nitra
Slovenský
d) vypracovanie projektu na rekonštrukciu kanalizácie a
kras, NP
vodovodu, pripojenie na obecnú kanalizáciu,
Veľká Fatra
vymaľovanie chodbových priestorov správy
e) rekonštrukcia tech. prevádzkového objektu pri
terénnej stanici Veterné a Lipová (NP Veľká Fatra)
Investície do objektov ŠOP SR :
a) sídlo Správy CHKO Biele Karpaty - renovácia
RŠOP SR,
dreveného obkladu,
CHKO Biele
b) úprava dvora polyfunkčného centra v Muráni z
Karpaty, NP
dôvodu zvýšenej návštevnosti zo strany verejnosti
Muránska
c) rekonštrukcia terénnej stanice Dúbrava, oprava
planina,
informačného strediska L. Hrádok a údržba RS Nitra
NAPANT,
Šindolka
CHKO
d) kúpa budovy pre RCOP PO, financie z odpredaja
Ponitrie,
budovy na Hlavnej 93
RCOP
e) prístavba a dostavba budovy Informačného strediska
Prešov, NP
na Podlesku vrátane expozície, terénna stanica
Slovenský raj
Podlesok - kanalizácia a žumpa, terénna stanica Čingov
- oprava objektu

31.12.2019

311,19

44 000,00

VZ

4 312

rekonštruované
zariadenia

verejnosť

31.12.2019

2 796,86

85 000,00

VZ

4 005

motorové
vozidlá

verejnosť

31.12.2019

3938,66

340 000,00

VZ

531

rekonštruované
zariadenia

verejnosť

7 600,00

VZ

930

rekonštruované
zariadenia

verejnosť

31.12.2019

24

07.08

Zriadenie rehabilitačnej stanice (tri drevené
prenosné voliéry) v Modre, výstavba zateplenej
voliéry v TANAPE

CHKO Malé
Karpaty,
TANAP

31.12.2019

409,50

50

rehabilitačná
stanica

verejnosť,
orgány
štátnej
správy

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

2 558 600,00 VZ
0,00 LIFE
0,00 OP KŽP
Spolu 07.00 „Investičné aktivity, budovanie a údržba zariadení“

12 760,00

0,00

Iné
projekty

17 068,00

0,00 MŽP U
0,00 MŽP
2 558 600,00 SPOLU

08.00 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

08.01

Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade
Európy
1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane
európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných
stanovíšť (Bern, 1979)
a) plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru
Bernského dohovoru podľa určených termínov
b) účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín,
pripomienkovanie materiálov
c) sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené
druhy a ich aplikácia
d) vyhodnotenie zraniteľnosti druhov z príloh dohovoru
klimatickými zmenami
2. Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia
Európskeho diplomu
2.1. pre NPR Dobročský prales
a) plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru
ministrov Rady Európy č. CM/ResDip(2018)12 o znovu
udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales
a vypracovanie ročnej správy o plnení
b) realizácia opatrení Programu starostlivosti pre NPR
Dobročský prales na roky 2018-2047
c) monitoring územia aj v súvislosti s obnovou PSoL
s platnosťou na roky 2016 – 2025

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary
2 500,00
31.12.2019

1 357
11 000,00

CHKO Poľana

NP Poloniny

25

VZ

109,74
MŽP

08.02

08.03

2.2 pre NP Poloniny
a) plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru
ministrov Rady Európy č. CM/ResDip(2018)11
o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny,
súvisiace rokovania a vypracovanie ročnej správy o
plnení
b) realizácia Programu starostlivosti o NP Poloniny na
roky 2016-2025, zmena režimu obhospodarovania lesov
v NP Poloniny
c) spolupráca s dotknutými subjektmi
Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej
diverzite (CBD) a zo Stratégie EÚ v oblasti
biodiverzity do roku 2020
a) činnosť v SBSTTA a v SBI, v expertných skupinách
dohovoru a Európskej komisie, v tematických
programoch práce vo vybraných oblastiach
a v pracovnej skupine MŽP SR pre biodiverzitu; účasť
na stretnutiach (európske stretnutie expertov – Ostrov
Vilm, Nemecko; SBSTTA – Montreal, Kanada)
b) plnenie Akčného plánu pre implementáciu opatrení
vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie
ochrany biodiverzity do roku 2020
c) spolupráca s SAŽP na aktualizácii súboru
indikátorov stavu a ochrany biodiverzity
d) implementácia Programu práce pre chránené územia
(PoWPA), Agendy 2030 a ďalších programov
e) propagácia dohovoru a používanie loga
Medzinárodnej dekády biodiverzity 2011-2020
v publikáciách, budovanie partnerstiev a i.
f) spracovanie podkladov pre clearing house
mechanizmus
Plnenie úloh vyplývajúcich z medzivládnej vedeckopolitickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové
služby (IPBES)
a) účasť na zasadnutiach IPBES (vrátane Plenárneho
zasadnutia) a iných súvisiacich podujatiach
b) koordinácia IPBES a expertov v expertných
skupinách, pripomienkovanie materiálov

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

2 500,00
31.12.2019

ŠOP SR,
MŽP SR

105

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

VZ

633,08
7 000,00

932

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

MŽP

RŠOP SR
31.12.2019
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859,95

2 500,00

VZ

08.04

08.05

08.06

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane
sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov CMS (Bonn, 1979)
a) implementácia Strategického plánu (výskum,
monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich
druhov, zber údajov a informácií, spolupráca
s príslušnými inštitúciami, ochranné a preventívne
opatrenia, spolupráca s médiami) - čiastočne sa plní v
rámci iných úloh
b) činnosť člena Vedeckej rady dohovoru a účasť na
rokovaniach rady
c) spracovanie výsledkov COP12 CMS a návrhu
národnej stratégie pre implementáciu CMS
Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda
o porozumení pri ochrane stredoeurópskej
populácie dropa fúzatého (MoU)
a) aktualizácia Strednodobého medzinárodného
programu práce pre ochranu a manažment
stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (na ďalšie
obdobie) a národného programu záchrany dropa
b) synchronizované a cezhraničné koordinované
sčítanie dropov a monitoring; spolupráca na programe
výskumu biotopových nárokov a vplyvu zmien
biotopov, účasť na expertných rokovaniach v zahraničí
c) Plnenie úloh vyplývajúcich zo stretnutia signatárov
MoU
Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda
o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých
vtákov v Afrike a Eurázii
a) spracovanie a implementácia úloh z 2. stretnutia
signatárov memoranda
b) príprava stratégie (akčného plánu) ochrany dravcov
a sov
c) spolupráca s Ochranou dravcov na Slovensku
a s ďalšími mimovládnymi organizáciami

RŠOP SR

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

27

2 641,28

2 129,40

3 689,60

1 000,00

1 000,00

500,00

VZ

VZ

VZ

322,5

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

260

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

450,5

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

08.07

08.08

08.09

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane
africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného
vtáctva (AEWA)
a) implementácia Strategického plánu AEWA na roky
2019-2027, Akčného plánu a úloh z rezolúcií,
komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít,
spracovávanie návrhov projektov, preklad a využívanie
metodických materiálov AEWA, spolupráca na plnení
medzinárodných úloh AEWA
b) monitoring vodných vtákov a ich biotopov
c) plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre
brehára čiernochvostého (Limosa limosa) a v ďalších
expertných a pracovných skupinách
d) činnosť pracovnej skupiny v rámci Slovenského
ramsarského výboru, spolupráca so SOS/BirdLife
Slovensko
Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane
európskych populácií netopierov (EUROBATS)
a) činnosť člena Poradného výboru a účasť na
zasadnutiach (máj 2019, Macedónsko), činnosť
v pracovných skupinách
b) zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu
netopierov a úloh vyplývajúcich z rezolúcií – prieskum
a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a
populačných trendoch druhov, mapovanie úkrytov,
lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany
stanovíšť
c) riešenie problematiky netopierov v panelových
domoch a iných budovách a v podzemných priestoroch,
d) autorská spolupráca na príprave aktualizovaného
Katalógu zimovísk netopierov Slovenskej republiky (v
spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na
Slovensku a Českou spoločnosťou pre ochranu
netopierov, ČR)
Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru CITES
a z nariadení EÚ v oblasti CITES – Vedecký orgán
SR
a) stanoviská k dovozu a vývozu exemplárov CITES
(čl. 4 ods. 1a), 2a), čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady
(ES) č. 338/97)
b) stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3
e), f), g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 3
nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006)
c) posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia
Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d) nariadenia
Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

RŠOP SR,
všetky
organizačné
útvary

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019

8 337,42

1 500,00

VZ

1 500,00

VZ

670,74
16 000,00

31.12.2019
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50 327,55

1 500,00

1 018

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

2 036

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

stanoviská,
odborné
podklady,
databáza

MŽP SR,
orgány
štátnej
správy, OÚ
ŽP, SIŽP,
colné orgány,
policajné
orgány

MŽP

VZ

6 145

(ES) č. 865/2006)
d) určovanie spoločenskej hodnoty podľa § 27 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 (ďalej len „zákona č.
15/2005 Z. z.“)
e) odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005
Z. z. a nariadení EÚ a identifikácia exemplárov CITES
(§ 21 ods. 2 písm. c) zákona č. 15/2005 Z. z.)
f) vedenie evidencie exemplárov CITES, napĺňanie
databázy CITES (§ 21 ods. 2 písm. i) zákona č. 15/2005
Z. z.)
g) distribúcia krúžkov chovateľom vtákov a vedenie
registra distribuovaných krúžkov v zmysle udelenej
licencie (vedenie registra je v bode 06.06)
h) medzinárodná spolupráca: (a) 4 x zasadnutie
Vedeckej preskúmavacej skupiny (SRG) v Bruseli,
tréning organizovaný UNEP/WCMC v Bruseli (b) 5 – 6
zasadnutí WPIEI v Bruseli (pracovná skupina Rady EÚ
pre medzinárodné otázky v ochrane životného
prostredia) – príprava spoločných pozícií EÚ
k návrhom na COP 18 (c) COP 18 (Colombo, Srí
Lanka, 23.5. – 3.6.2019 d) ďalšie ad hoc rokovania
a školenia v rámci problematiky CITES
i) plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného
plánu SR 2014–2019 na presadzovanie uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
(uznesenie vlády č. 694/2013)
j) určovanie evidenčného čísla v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z.
k) plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu EÚ
proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi
druhmi živočíchov a rastlín (Oznámenie Komisie z 26.
februára 2016)
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08.10

08.11

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o
mokradiach (Ramsar, Irán, 1971)
a) plnenie Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 –
2021 k aktualizovanému Programu starostlivosti
o mokrade Slovenska do roku 2024,
b) aktualizácia ramsarských formulárov a máp,
mapovanie mokraďových biotopov v povodí rieky Belá
(TANAP) a spracovanie podkladov pre návrh
ramsarskej lokality v povodí Belej (v spolupráci s
WWF-DCP a expertmi)
c) spracovanie záverov a implementácia úloh
vyplývajúcich z rezolúcií prijatých na 13. zasadnutí
konferencie zmluvných strán dohovoru (COP13)
d) účasť na zasadnutí Stáleho výboru dohovoru
e) plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej
platformy pre lokalitu Niva na sútoku Morava-DyjeDunaj (TRP), účasť na zasadnutiach TRP, príprava
a realizácia spoločných projektov - začatie revitalizácie
rieky Moravy na úseku 69.00 - 52.86 podľa výsledku
projektu MoRe 2010 - 2013 v spolupráci s VÚVH a
SVP
f) zasadnutia Slovenského ramsarského výboru
Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade
(CWI)
a) koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI,
cezhraničná spolupráca v mokradiach, spracovanie
výročnej správy a vyúčtovania
b) predloženie novej stratégie CWI do r. 2024,
aktualizácia vnútorných pravidiel
c) prevádzka Karpatského strediska pre mokrade
d) spolupráca so sekretariátom Ramsarského dohovoru
pri aktualizácii Návodu na fungovanie regionálnych
iniciatív, činnosť v rámci Pracovnej skupiny dohovoru
pre regionálne iniciatívy, spolupráca so sekretariátom
Karpatského dohovoru (UNEP Viedeň) a s ďalšími
inštitúciami na rozvoji činnosti CWI
e) príprava a implementácia relevantných projektov
Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SD)
1. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát
a iných regiónov Európy (KBP)
a) aktivity vedúce k naplneniu záväzkov vyplývajúcich
z nominačného projektu lokality
b) účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach so
zainteresovanými subjektmi na národnej
a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokalít KBP
spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

2 500,00
31.12.2019

2 000,00
31.12.2019

30

2 863

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

MŽP

VZ

3 443,88
20 000,00

ŠOP SR,
MŽP SR

VZ

1 678,94
10 000,00

1 426

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

MŽP

c) aktualizácia vymedzenia hraníc slovenskej časti
lokality na základe výsledkov medzirezortných
rokovaní
d) rokovanie s IUCN a Centrom pre svetové dedičstvo
o možných spôsoboch riešenia v súvislosti s presným
vymedzením hraníc jadrovej a nárazníkovej zóny
slovenskej časti lokality KPB, ako aj manažmentu
lokality a jej nárazníkovej zóny, príprava integrovaného
manažmentového plánu slovenskej časti lokality
e) pokračovanie spolupráce a komunikácie s partnermi
v rámci rozšírenej multilaterálnej lokality KBP,
príprava podkladov na aktualizáciu Tentative List a do
nominačného projektu
f) vypracovanie návrhu správy o stave zachovania
lokality svetového dedičstva k 1.12.2019
2. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
- účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na
národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokality
svetového dedičstva Jaskyne Slovenského
a Aggtelekského krasu, spracovanie podkladov,
propagácia a prezentácia v rámci projektov HUSK,
propagácia jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu
ako lokality prírodného dedičstva UNESCO –
zabezpečenie označenia logom svetového dedičstva
UNESCO
3. ostatné aktivity vyplývajúce z dohovoru SD
a) účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes
Romanus – rímske pamiatky na strednom Dunaji
b) účasť na pracovných seminároch Monitoring
a manažment svetového kultúrneho dedičstva
organizovaných Pamiatkovým úradom SR
c) spolupráca pri ochrane a propagácii SKD Vlkolínec,
drevené kostoly, Banská Štiavnica, Spišský hrad
a kultúrne pamiatky a i.
- Správa NP Veľká Fatra - aktívna účasť na projekte
"Návrhy na revitalizáciu a udržiateľné využívanie
lokality UNESCO Vlkolínec"
d) činnosť v rámci združenia Slovenské dedičstvo
UNESCO
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08.12

Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru
a) implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie
a Akčného plánu, priebežné zhromažďovanie
podkladov pre národnú správu o implementácii
Protokolu o biodiverzite, spolupráca pri implementácii
Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, pri
riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom
hospodárstve, Protokolu o trvalo udržateľnej doprave,
Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve
a rozvoji vidieka, spolupráca na príprave ďalších
protokolov,
b) účasť na činnosti a na zasadnutiach Pracovných
skupín a Implementačnej komisie dohovoru,
zabezpečenie činnosti v pracovnej skupine pre veľké
šelmy, spracovanie podkladov, presadzovanie ochrany
pralesov, mapovanie a spracovanie endemických
druhov Karpát, doplnenie červených zoznamov druhov
Karpát a zoznamu inváznych druhov
c) účasť na stretnutiach medzirezortnej komisie MŽP
SR pre Karpatský dohovor
d) spolupráca pri príprave relevantných projektov
e) spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ S4C
Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území
(CNPA)
a) účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA
b) účasť na plnení strednodobého plánu CNPA, na
projektoch a ich príprave
c) aktualizácia údajov v monitorovacom nástroji
efektívnosti manažmentu chránených území
CPAMETT na správach CHKO a NP
d) poskytovanie údajov pre karpatský clearing house
mechanizmus
e) príprava a realizácia kampane Deň karpatských
parkov (23.05.)
f) spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch
a podujatiach (Mládež v horách)

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

2 000,00
31.12.2019

2 880
22 000,00

32

VZ

1583,11
MŽP

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

08.13

08.14

Realizácia programov UNESCO
Program „Človek a biosféra (Man and Biosphere)“
a) optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v
SR v spolupráci so Slovenským výborom MAB,
organizovanie pracovných rokovaní
b) jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB
c) implementácia Sevillskej stratégie pre BR,
Madridského akčného plánu pre BR a Limského
akčného plánu, príprava Národného akčného plánu na
implementáciu Limského akčného plánu
d) stretnutia s vedeckými a odbornými subjektami
e) príprava podkladov pre web stránku MAB
f) organizovanie zasadnutí koordinačných rád
jednotlivých BR
g) implementácia akčných plánov pre jednotlivé BR
h) organizovanie Dní otvorených dverí v jednotlivých
BR (finančná podpora - SV MaB)
Medzinárodný program pre geovedy a geoparky
(International Geoscience and Geoparks Programme)
- UNESCO Global Geoparks
- navrhovaný Geopark Zemplín
- plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre
implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie
aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR:- spolupráca s
Novohrad-Nógrad UNESCO geoparkom
Spolupráca s medzinárodnými organizáciami
ochrany prírody a krajiny:
IUCN
a) účasť a činnosť v komisiách IUCN (vrátane komisie
pre chránené územia), na stretnutiach Pracovnej
skupiny pre tvorbu národných komitétov a Poradnej
pracovnej skupiny pre politiku EÚ a na ostatných
európskych podujatiach IUCN
b) kategorizácia CHÚ podľa smerníc IUCN
Centrum svetového dedičstva UNESCO
a) koordinácia prípravy podkladových materiálov a
požadovaných výstupov súvisiacich s lokalitou
svetového dedičstva KBP pre Centrum svetového
dedičstva UNESCO a IUCN, v spolupráci s MŽP SR
b) účasť na medzinárodných stretnutiach a zasadnutiach
súvisiacich s problematikou KBP, po dohode s MŽP SR
(JMC Meeting, zasadnutie Výkonného výboru
svetového dedičstva UNESCO atď.).
c) propagácia lokalít prírodného svetového dedičstva

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

1 000,00
31.12.2019

1 582,28

33 000,00

4 000,00
31.12.2019

MŽP

4 223

VZ

5 739,55

1 556
7 000,00

33

VZ

MŽP

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

08.15

UNESCO na Slovensku.
EUROPARC Federation
a) konzultácie s Európskou chartou pre udržateľný
turizmus v chránených územiach
b) spolupráca a účasť na stretnutiach Stredoeurópskej
sekcie CEE EUROPARC a na výročnej konferencii
EUROPARC v Lotyšsku
c) účasť na odborných seminároch a podujatiach
organizovaných federáciou EUROPARC
d) spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými
skupinami
DANUBEPARKS
- účasť na podujatiach, spolupráca na spoločných
projektoch
Wetlands International – plnenie úloh národného
delegáta, pripomienkovanie a spracovávanie
materiálov, účasť na konferenciách, propagácia
EEA – práca v expertných skupinách, príprava
a pripomienkovanie materiálov pre EEA
WWF – spolupráca na projektoch
ICPDR – spolupráca na projektoch, spracovávanie
metodických materiálov a stratégií
Infra Eco Network Europe IENE – konzultácie, účasť
na podujatiach
European Wilderness Society – spolupráca pri
zabezpečovaní ochrany divočiny
Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň
(ISCA), Medzinárodná speleologická únia (UIS),
Európska speleologická federácia (FSE)
a) zastupovanie organizácie a aktívna účasť v správnej
rade a vo vedeckej komisii ISCA
b) zastupovanie Slovenska a účasť na aktivitách UIS
a FSE, účasť a prezentácia činnosti na podujatiach
European Green Belt Initiative
spolupráca na projektoch (DaRe to Connect), účasť na
podujatiach (Paneuróspka konferencia)
Medzinárodná rangerská organizácia IRF
spolupráca na projektoch, účasť na podujatiach
účasť na stretnutí Asociace strážců přírody České
republiky.
Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany
prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách
a) ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko –
realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych
dohôd a vykonávacích protokolov - organizovanie
stretnutia s AOPK ČR; príprava a realizácia spoločných
projektov; spolupráca pri projekte „Návrat orla skalního

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

31.12.2019

34

13 877,96

5 000,00

VZ

1 695

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

do ČR“ so Záchrannou stanicou v Bartošoviciach a so
Správou CHKO Beskydy
- spolupráca so Zespolom Parkow Krajobrazowych
wojewodstwa Malopolskiego, Zespolom Parkow
Krajobrazowych Wojewodstwa Slaskiego, spolupráca s
Pieninskim parkom narodowym - mapovanie druhov
rastlín a živočíchov, účasť na konferenciach, účasť na
rade parku PPN,
- spolupráca s Riaditeľstvom Babiogórskiego Parku
Narodowego
- spolupráca so Zespolom Parkow Krajobrazowych v
Dukle na základe vykonávacieho protokolu
- spolupráca s Bieszczadzkym Parkom Narodowym na
cezhraničnom projekte „Príroda v susedstve – poľskoslovenská spolupráca prihraničných národných parkov
v oblasti vzdelávania, propagácie a ochrany
Východných Karpát.“
- spolupráca s NP Bükk - medzinárodná súťaž Spoločne
chráňme prírodu
- podľa protokolu s Aggtelekským NP
- spolupráca s Naturpark Nossentiner/Schwinzer
Heidev Nemecku na projekte Prepojenie problematiky
ochrany prírody a svetelného znečistenia
b) spolupráca a koordinácia činností s partnerskými
organizáciami ochrany prírody v ČR, Poľsku a
Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke
sprístupnených jaskýň – účasť na zasadnutiach
odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava
projektov
c) Rakúsko – spolupráca s NP Gesäuse na monitoringu
a mapovaní vybraných druhov a biotopov, spolupráca
v rámci cezhraničných projektov; príprava nových
projektov
d) Holandsko, Nemecko/Bavorsko, Flámsko –
komunikácia a spolupráca pri implementácii
podpísaných bilaterálnych dohôd, spolupráca na
projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami,
výmena skúseností
08.16

Tzv. nový biogeografický proces (pre Alpský a
Panónsky biogeografický región)

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

31.12.2019

35

1 638,00

3 000,00

VZ

200

odborné
podklady, správy

ŠOP SR,
MŽP SR

08.17

Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na
úseku ochrany prírody – ČR, Poľsko, Maďarsko,
Ukrajina
a) účasť na zasadnutiach komisie, pomoc pri
zorganizovaní komisie a vypracovaní podkladov k
rokovaniu
b) plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

31.12.2019

2 559,38

1 000,00

VZ

313

odborné
podklady,
správy,
manažmentové
opatrenia,
propagácia

ŠOP SR,
MŽP SR

35 000,00 VZ
0,00 LIFE
0,00 OP KŽP

Spolu 08.00 „Medzinárodná spolupráca“

101 501,84

0,00 Iné projekty
0,00 MŽP U

27 778

126 000,00 MŽP
161 000,00 SPOLU

09.00 Príprava a realizácia projektov

09.01

09.02

Technická asistencia pre projekty
a) monitoring výziev, identifikácia donorov a možností
zapojenia sa do projektov, činnosť Projektovej rady
ŠOP SR
b) príprava podkladov, koordinácia prípravy,
spracovanie projektov
c) koordinácia a podpora implementácie projektov,
vrátane verejného obstarávania a finančného
manažmentu
d) usmerňovanie a koordinácia manažérov projektov,
zabezpečenie koordinovaného kontaktu
s implementačnými jednotkami
e) súčinnosť pri dopracovaní programových
dokumentov pre fondy EÚ
f) následné monitorovacie správy k ukončeným
projektom, účasť na kontrolách na mieste
Realizácia aktivít ukončených projektov OP ŽP
v rámci udržateľnosti:
- ŠF Monitoring (kód projektu: 24150120030) Príprava
a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie
sprístupňovania informácií verejnosti
- ŠF Veľké šelmy (kód projektu: 24150120039)
Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem
a mačky divej na Slovensku
-ŠF Chodníky Horná Orava (kód projektu:
24150120021) Zlepšenie informovanosti

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

31.12.2019

31.12.2019
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204 524,78

700 000,00

OP KŽP

MŽP U

55 770,5

31 533

projektové
žiadosti
projektové
zámery
usmernenia
metodické
dokumenty
monitorovacie
správy

výskumy,
odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia, údržba
investícií

ŠOPSR,
MŽP SR, RO
operačných
programov,
donori

ŠOPSR,
návštevníci
CHÚ,
vlastníci
pozemkov

a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach
NATURA 2000 v CHKO Horná Orava
- ŠF Lesné kury (kód projektu: 24150120027)
Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov
hoľniak
- ŠF Zubor (kód projektu: 24150120035) Realizácia
programu záchrany druhu zubor hrivnatý (Bison
bonasus)
- ŠF Kormorán (kód projektu: 24150120028)
Monitoring a manažment kormorána veľkého
(Phalacrocorax carbo)
- ŠF Mokrade (kód projektu: 24150120025)
Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska,
zvyšovanie environmentálneho povedomia
o mokradiach a budovanie kapacít
- ŠF Pilotný PS (kód projektu: 24150120042)
Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP
Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová
vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených
území
- ŠF 131(kód projektu: 24150120045) Vypracovanie
programov starostlivosti o vybrané chránené územia
zahrnuté v sústave NATURA 2000
- ŠF Vtáky 2 (kód projektu: 24150120044)
Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané
chránené vtáčie územia – 2. etapa
- ŠF PZ Močiar (kód projektu: 24150120043)
Realizácia programu záchrany o PR Močiar
a spracovanie programov starostlivosti o vybrané
chránené územia v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra
- ŠF RPZSVJ (kód projektu: 24150120047) Realizácia
programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne
- ŠF VPSVJ (kód projektu: 24150120046)
Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané
jaskyne
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09.03

09.04

09.05

Realizácia postprojektových aktivít ukončených
projektov vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov
s donormi
LIFE projekty – realizácia plánov ochrany po
ukončení projektov COHADI (NP SR), WETREST
(CHKO Záhorie), OTIS (RCOP Bratislava, CHKO
Dunajské luhy), SENNE (CHKO Vihorlat), SANDS
(CHKO Záhorie), LIFE Motýle (CHKO Biele Karpaty,
Malé Karpaty), Pannonic (CHKO Dunajské Luhy),
LIFE Natura BA (CHKO Dunajské luhy, CHKO
Záhorie, CHKO Malé Karpaty), LIFE sokol
červenonohý (CHKO Dunaj.luhy)
Nórsky projekt SK 0121 (CHKO Latorica) prevádzka informačného strediska, stavidiel v zmysle
manipulačného poriadku, kontrola a údržba
návštevníckej infraštruktúry
Nórsky projekt CBC01012 Ochrana prírody ako
príležitosť pre regionálny rozvoj – (NP Poloniny,
CHKO Vihorlat) - realizácia manažmentových opatrení
na lokalitách v NP Poloniny
Švajčiarsky projekt (Rozvoj ochrany prírody a
chránených území v slovenských Karpatoch)
manažmentové opatrenia na lokalitách v územnej
pôsobnosti NP Poloniny, Slovenský raj, Slovenský
kras, CHKO Kysuce, Horná Orava, , Dunajské luhy,
Vihorlat, Východné Karpaty, RCOP Prešov,
LIFE Energia v krajine, (kód projektu 21131)
Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana
prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000
a) monitoring rizikových elektrických vedení
a efektivity odkloňovačov letu
b) účasť na vypracovaní metodiky na identifikáciu
nebezpečných elektrických vedení
c) rehabilitácia zranených jedincov
LIFE16 NAT/CZ/000001, (kód projektu 21141)
Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít
sústavy NATURA 2000 v Juhočeskom kraji a na
južnom Slovensku
a) spolupráca na vypracovaní štúdie na obnovu biotopu
pre pižmovca hnedého
b) monitoring dopadu manažmentových aktivít na
projektových lokalitách
c) komunikácia a spolupráca na propagačných
aktivitách projektu

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

RŠOP SR,
príslušné
organizačné
útvary

RŠOP SR,
CHKO
Dunajské luhy,
Malé Karpaty,
Ponitrie,
Poľana,
Štiavnické
vrchy

10 800,00

VZ

48 099,87

MŽP

31.12.2019

5 873

50 000,00

LIFE

25 696,13

VZ

37 000,00

MŽP

22 533,00

LIFE

9 213,75

VZ

31.12.2019

31.12.2019

38

výskumy,
EK, MŽP
odborné
SR, ŠOP SR,
podklady,
štátna správa,
manažmentové
vlastníci
opatrenia, údržba
pozemkov
investícií

3 138

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
pracovné
stretnutia,

vlastníci
pozemkov,
štátna správa,
ŠOP SR,
MŽP SR, EK

1 125

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
pracovné
stretnutia,

vlastníci
pozemkov,
štátna správa,
ŠOP SR,
MŽP SR,
EK, partneri
projektu

09.06

09.07

09.08

09.09

LIFE17 NAT/SK/000621
Obnova biotopov pre hraboša severského
panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi
a) spolupráca na vypracovaní návrhu biokoridorov a
interakčných prvkov
b) spolupráca na vytvorení biokoridorov a interakčných
prvkov
c) regulácia negatívnych vplyvov na biotopy hraboša
d) spolupráca na propagácii projektu a komunikácii

RŠOP SR,
CHKO
Dunajské luhy,
CHKO Malé
Karpaty

LIFE17 NAT/SK/000589
Obnova biotopov a druhov subpanónskych
travinnobylinných porastov
a) spolupráca na vypracovaní štúdií na obnovu a
manažment cieľových druhov a biotopov
b) spolupráca na obnovných manažmentových
opatreniach
c) spolupráca na monitorovaní vplyvu projektových
aktivít
d) spolupráca na propagácii projektu a komunikácii

RŠOP SR,
CHKO
Dunajské luhy,
CHKO Malé
Karpaty,
CHKO Biele
Karpaty,
CHKO Cerová
vrchovina,
CHKO
Ponitrie,
CHKO
Latorica, NP
Slovenský kras

16 300,00
31.12.2019

17 270,00
4 627,35

31.12.2019

Integrované plánovanie dopravy a zelenej
infraštruktúry v Karpatoch v prospech ľudí a
RŠOP SR,NP
prírody (TRANSGREEN)
Malá Fatra, NP
a) účasť na vypracovaní smerníc pre integrovanú
Slovenský
a trvalo udržateľnú dopravu v Karpatoch
kras, CHKO
b) vypracovanie katalógu opatrení pre dve modelové
Horná Orava,
územia,
31.12.2019
CHKO
c) spolupráca na vypracovaní Strategického akčného
Kysuce,
plánu pre Protokol o trvalo udržateľnej doprave
CHKO
d) zabezpečenie prekladov vybraných výstupov
Latorica,
projektu
RCOP Prešov
e) účasť na záverečnej konferencii, účasť na
projektových stretnutiach
Prepojenie dunajských chránených území za účelom
vytvorenia dunajského biotopového koridoru
(DANUBEparksCONNECTED)
- realizácia projektu v rámci Dunajského nadnárodného
RŠOP SR,
programu (Interreg Danube Transnational Programme)
CHKO
31.12.2019
a) realizácia aktivít (VO a stavebné práce) súvisiacich s Dunajské luhy
vytvorením „ostrova divočiny“ na Dunaji
(spriechodnenie ramena, odstránenie inváznych druhov,
zalesnenie lokality)
b) spolupráca pri vypracovaní Stratégie vytvorenia

39

LIFE

ŠOP SR,
MŽP SR,
EK, partneri
projektu,
vlastníci
pozemkov,
štátna správa

2 828

odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
pracovné
stretnutia

ŠOP SR,
MŽP SR,
EK, partneri
projektu,
vlastníci
pozemkov,
štátna správa

2 122

odborné
podklady, štúdie,
pracovné
stretnutia,

ŠOP SR,
partneri
projektu

1 075

zlepšený stav
CHÚ,

ŠOP SR,
MŽP SR,
vlastníci
pozemkov,

VZ

3 550,00

MŽP

20 370,00

LIFE

23 157,23

VZ

47 600,00

INTERREG

8 400,00

VZ

118 750,00

INTERREG

20 955,00

565

Odborné
podklady,
manažmentové
opatrenia,
pracovné
stretnutia

MŽP

VZ

Dunajského biotopového koridoru
c) účasť na záverečnej konferencii a na projektových
stretnutiach
d) spolupráca pri príprave propagačných materiálov
(WildIsland)

09.10

09.11

Obnova a manažment ekologických koridorov ako
zelenej infraštruktúry v horských regiónoch povodia
Dunaja (ConnectGreen)
- realizácia projektu v rámci Dunajského nadnárodného
programu (Interreg Danube Transnational Programme)
- vypracovanie inovatívnych a technických riešení a
usmernení na identifikáciu ekologických koridorov,
zosúladenie ochrany prírody a územného plánovania a
rozvoja v ekologických koridoroch a lokalitách Natura
2000 prostredníctvom identifikácie a implementácie
strategických smerov, nástrojov a postupov.
- účasť na stretnutiach projektových partnerov,
- tlačová konferencia v pilotných územiach,
- spolupráca na vypracovaní metodiky pre identifikáciu
ekologických koridorov v Karpatoch, organizovanie
stretnutí odborníkov na národnej a medzinárodnej
úrovni, spolupráca na vypracovaní správy
o identifikovaných bariérach v krajine a správy o stave
procesov územného plánovania s ohľadom na ich
aplikáciu v ochrane prírody
Podpora ekologickej konektivity v Dunajskom
regióne prostredníctvom prepojenia území Natura
2000 pozdĺž Zeleného pásu (Green Belt)
(DaRe to Connect)
realizácia projektu v rámci Dunajského nadnárodného
programu (Interreg Danube Transnational Programme)
projekt je zameraný na implementáciu Stratégie EÚ pre
Dunajský region (EUSDR) prostredníctvom rozvoja
Zeleného pásu, ktorý je súčasťou Zelenej infraštruktúry
EÚ s cieľom zachovať a posilniť jeho ekosystémy a ich
ekosystémové služby, to sa dosiahne vylepšením
ekologickej konektivity pozdĺž Zeleného pásu, hlavne
medzi územiami Natura 2000.
- projekt je ďalej zameraný na zvyšovanie spôsobilosti
na koordináciu a integráciu ich činností
- tvorba databázy existujúcich a potenciálnych
ekologických koridorov
- vytváranie databázy bariér a ich následná analýza
- školenia o ekosystémových službách

51 000,00
RŠOP SR

RŠOP SR

31.12.2019
9 000,00

VZ

44 200,00

INTERREG

31.12.2019
7 800,00

40

1 787,5

odborné
podklady, štúdie,
pracovné
stretnutia,

ŠOP SR,
partneri
projektu

580

odborné
podklady, štúdie,
pracovné
stretnutia,

ŠOP SR,
partneri
projektu

INTERREG

VZ

09.12

Interreg SK-CZ Veľké šelmy (kód projektu: 24213)
Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu
západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa
ostrovida na česko-slovenskom pomedzí
Realizácia projektových aktivít: monitoring populácie
vlka a rysa, zber vzoriek, edukačné aktivity.

09.13

Interreg SK-AT - ACRC Ochrana a rozvoj
prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpskokarpatského koridoru
Realizácia projektových aktivít: zlepšenie rybovodu,
retencie vody (Rudava), rekonštrukcia vodných
biotopov, znovuprepojenie meandra

09.14

09.15

09.16

Interreg SK-HU Vtáčí raj (kód projektu: 24481)
Realizácia projektu Úžasný vtáčí svet bez hraníc
Monitoring vtáčích druhov na stacionári, vybudovanie
infraštruktúry (chodník, pozorovacie veže), realizácia
enrivovýchovných aktivit.
Interreg SK-HU Domica (kód projektu: 24461)
Realizácia projektu Rozvoj infraštruktúry jaskýň
svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského
krasu
Oprava areálu jaskyne Domica, vybudovanie
infraštruktúry (náučný chodník, 2. plavba, vstup,
priestory pre speleoterapiu).
Interreg SK-HU Podunajsko (kód projektu: 24501)
Prípravné aktivity Prírodného parku Szigetköz –
Žitný ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane
prírody
Príprava štúdie pre prírodný park Podunajsko,
manažmentové opatrenia na projektových lokalitách,
realizácia envirovýchovných aktivít

RŠOP SR
CHKO Biele
Karpaty,
CHKO
Kysuce,
CHKO Malé
Karpaty,
CHKO
Strážovské
vrchy, CHKO
Horná Orava,
NP Malá Fatra
RŠOP SR
CHKO Záhorie

RŠOP SR, NP
Slovenský kras

RŠOP SR, SSJ

RŠOP SR,
CHKO
Dunajské luhy

31.12.2019

31.12.2019

161 831,00

INTERREG

6 511,05

VZ

85 000,00

INTERREG

33 138,00

INTERREG

2 727,27

VZ

303 000,00

INTERREG

21 613,41

VZ

31.12.2019

31.12.2019

89 659,22

INTERREG

5 036,85

VZ

31.12.2019

41

795

odborné
podklady,
databázy,
edukačné
materiály

ŠOPSR,
partneri
projektu,
vlastníci
pozemkov,
verejnosť

1 101

zlepšený stav
vodných
biotopov, štúdie

ŠOPSR,
partneri
projektov,
vlastníci
pozemkov

333

odborné
podklady,
databázy,
edukačné
materiály,
návštevná
infraštruktúra

ŠOPSR,
MŽP SR,
partner
projektu,
vlastníci
pozemkov,
verejnosť,
školy

2639

opravená a
rekonštruovaná
infraštruktúra,
NCH, priestory
pre speleoterapiu

ŠOPSR,
verejnosť,
návštevníci
jaskyne,
pacienti

615

štúdia, zlepšený
stav CHÚ,
exkurzie,
edukačné
materiály

ŠOPSR,
MŽP SR,
štátna správa,
samosprávy,
verejnosť,
školy

09.17

09.18

09.19

OP KŽP – Monitoring 2 (kód projektu: 22101)
Monitoring druhov a biotopov európskeho významu
v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch
- predloženie, schválenie a začatie realizácie projektu
v rámci OP KŽP
- príprava a realizácia verejných obstarávaní
a následných zmlúv
- úprava metodík, výber trvalých monitorovacích lokalít
- realizácia monitoringu na trvalých monitorovacích
lokalitách
- spracovanie a editácia záznamov z výkonu
monitoringu do KIMS

RŠOP SR
všetky
organizačné
útvary

OP KŽP – Veľké šelmy (kód projektu: 310011L489)
Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy
na Slovensku

RŠOP SR
všetky
organizačné
útvary

OP KŽP – Vybrané jaskyne Slovenska (kód
projektu: 310011P445)
Realizácia projektu Ochrana a starostlivosť o vybrané
jaskyne Slovenska I.
OP KŽP - Vypracovanie PS HO, ŠV (kód projektu:

09.20

310010Q811)
Vypracovanie programov starostlivosti o CHKO Horná
Orava a CHKO Štiavnické vrchy
OP KŽP - Vypracovanie 4 PS (kód projektu:

310010P660)
09.21

09.22

Vypracovanie programov starostlivosti o NP Slovenský
kras a jeho ochranné pásmo, CHKO Strážovské vrchy,
Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu
Drienčanský kras.
Poskytovanie štátnej pomoci a pomoci de minimis
Príprava podkladov a interných metodických usmernení
k poskytovaniu štátnej pomoci a pomoci de minimis
hospodárskym subjektom pre opatrenia v oblasti
ochrany biodiverzity a pre služby všeobecného
hospodárskeho záujmu.

SSJ

CHKO Horná
Orava, CHKO
Štiavnické
vrchy
NP Slovenský
raj, CHKO
Strážovské
vrchy, CHKO
Cerová
vrchovina

RŠOP SR

31.12.2019

538 336,89

31.12.2019

365 073,35

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Spolu 09.00 „Príprava a realizácia projektov“

OP KŽP

98 266,00

O PKŽP

290 208,00

OP KŽP

304 400,00

OP KŽP

32 063,85

0,00
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OP KŽP

MŽP

155 538,04 VZ
110 173,00 LIFE

65 731

informačný
systém, databázy,
správy pre EK

ŠOPSR,
MŽP SR,
EK, štátna
správy,
odborná
verejnosť,
verejnosť

44 576

odborné
podklady,
databázy, výkon
strážnej služby

ŠOPSR,
MŽP SR,
štátna správa,
verejnosť

4 677,5

infraštruktúra
zlepšujúca stav
biotopov jaskýň,
odborné
podklady

ŠOPSR

PS

1 300

PS

1 157,5

3915

interné
usmernenia,
zmluvy o
poskytnutí
finančného
príspevku a
zmluvná
starostlivosť

233 235

ŠOPSR

ŠOPSR

ŠOPSR

1 800 809,02 OP KŽP
Iné

934 178,22 projekty
700 000,00 MŽP U
137 013,72 MŽP SR
3 387 712,00 SPOLU

10.00 Iné úlohy
Prevádzkový a ekonomický servis
- samotná prevádzka administratívnych budov, revízie,
10.01 náklady na zamestnancov (okrem miezd), miestne dane
a poplatky, spotreba režijného materiálu a iné náklady
priamo súvisiace s prevádzkou budov)
Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú
v správe ŠOP SR v zmysle § 65a zákona č. 543/2002
Z.z.
Príprava výkupu pozemkov štátom
Správa pozemkov
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a správa
jaskýň ako majetku štátu
10.02
a) vedenie agendy a príprava zmlúv,
b) majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod
nehnuteľnosťami ŠOP SR,
c) majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod
jaskyňami a ich prevádzkovými budovami,
d) spracovanie smernice na určovanie ceny za prenájom
jaskyne.
Uplatňovanie princípov zeleného verejného
obstarávania v rámci svojej pôsobnosti
10.03
- príprava usmernenia k postupu verejného obstarávania
v rámci ŠOP SR a jeho aplikácia

RŠOP SR,
všetky OÚ

RŠOP SR,
všetky OÚ

31.12.2019

3 050 000,00

VZ

31 000,00

VZ

1 000

VZ

103 518

ŠOP SR

3 700,50

pozemky v
CHÚ

700

usmernenie

31.12.2019

SSJ

RŠOP SR
všetky OÚ

31.12.2019

3 081 000,00 VZ
0,00 LIFE
OP
0,00 KŽP

Spolu10.00 „Iné úlohy“

0,00

Iné

0,00 projekty
0,00 MŽP U

107 218,50

0,00 MŽP SR
3 081 000,00 SPOLU

SPOLU

5 225 244,81 6 764 888,04 VZ
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1 081 737,00

ŠOP SR

110 173,00 LIFE
1 800 809,02 OP KŽP
2 271 613,22 Iné

projekty

1 112 500,00 MŽP U
955 813,72 MŽP SR
13 015 797 SPOLU

Vysvetlivky k finančným zdrojom:
MŽP – účelovo viazané financie mimo príspevku (napr. kofinancovanie LIFE)
EF – Environmentálny fond
LIFE – projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja (napr. Interreg projekty)
VZ – vlastné zdroje
MŽP U – financie vyčlenené z MŽP SR na udržateľnosť
Vysvetlivky k použitým skratkám:
CHA – chránený areál
CHKO – chránené krajinná oblasť
PR – prírodná rezervácia
SSJ – Správa slovenských jaskýň
NP – národný park
NPP – národná prírodná pamiatka
NPR – národná prírodná rezervácia
PP – prírodná pamiatka
RŠOP SR – riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
[1] V zmysle Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu k Nariadeniu vlády Slovenskej
republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
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