
Návrh plánu hlavných úloh Pieninského národného parku 

na rok 2022  

 
 

Por. Názov úlohy 

Termín 

(EUR) 

Kapacita 

ľudských 

zdrojov 

(plánované 

osobohodiny) 
Forma  

výstupu  

Užívatelia 

výstupu  
Komentár 

číslo (stručná anotácia) 

Príspevok 

zo 

štátneho 

rozpočtu Iné zdroje  

    13.08 

suma 

-  

druh 

zdroja 

01.00 Koncepčné a legislatívne úlohy 

01.01 

Budovanie sústavy NATURA 2000                                                                                      

31.12.2022 1 165,29 

50,00 MŽP SR 

110 

Zoznamy parciel, 

lomových bodov, 

ciele ochrany, 

zásady 

starostlivosti, 

konsolidované 

znenie, účasť na 

rokovaniach, 

návrh nových 

ÚEV 

MŽP SR, 

štátna správa 

  

a) súčinnosť pri príprave konsolidovaného znenia 

legislatívneho predpisu všetkých etáp ÚEV 

b) prerokovanie zmien navrhnutých do 

konsolidovaného znenia všetkých etáp ÚEV s 

vlastníkmi (užívateľmi) pozemkov 

    

c) legislatívne prerokovanie návrhu komplexného 

konsolidovaného znenia všetkých etáp ÚEV (príprava 

podkladov, vyhodnotenie pripomienok)  

    

d) príprava zdôvodnení zmien hraníc ÚEV pre 

Európsku komisiu v súlade s formátom EK a ich 

prerokovanie s EK. 

    



e) definovanie cieľov ochrany pre ÚEV v pôsobnosti 

Správy NP v súlade s požiadavkami EK 
    

01.02 

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

(PRV SR) 

31.12.2022 1 165,29 50,00 MŽP SR 110 

Účasť na 

rokovaniach, 

analýzy, odborné 

podklady, 

potvrdenia pre 

žiadateľov, návrh 

schém 

MP a RV SR, 

PPA, MŽP SR, 

vlastníci 

pozemkov  

  

a) spolupráca na vybraných opatreniach 

a podopatreniach programu pre programové obdobie 

2014 – 2020 a na zabezpečovaní ich implementácie  

b) spolupráca pri príprave schém pre platby 

podporujúce vlastníkov (užívateľov) pozemkov v 

územiach Natura 2000 pre plnenie cieľov ich ochrany. 

c) spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre 

žiadateľov PRV SR 

d) spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na 

problematike 

01.03 

Spolupráca pri vypracovaní programov 

starostlivosti o lesy  a iných lesníckych činnostiach 

31.12.2022 1 165,29 

50,00 MŽP SR 
  

Účasť na 

rokovaniach, 

analýzy, odborné 

podklady,  

MP a RV SR, 

PPA, MŽP SR, 

vlastníci 

pozemkov  

  

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  

  

110 

  

b) posudzovanie programov starostlivosti o les vo 

vzťahu k územiam sústavy Natura 2000 
    

  

c) vypracovanie a predloženie návrhov na vyhlásenie 

lesov osobitného určenia 
    

  

d) zabezpečiť implementáciu prírode blízkeho 

hospodárenia v lesoch spolu s akceptovanými 

požiadavkami ochrany prírody (podanými cez orgány 

ochrany prírody a/alebo Správou PIENAP-u) v 

územiach Natura 2000, okrem území a lokalít s 

aplikovaným bezzásahovým režimom. 

    

  

01.04 

Spracovávanie a posudzovanie dokumentácie 

ochrany prírody, programy starostlivosti (PS) 

o CHVÚ, ÚEV, ostatné CHÚ a chránené stromy, 

programy starostlivosti (PS) alebo programy 

záchrany (PZ) chránených druhov, projekty 

ochrany chránených stromov alebo CHÚ, vrátane 

odborného posúdenia    

31.12.2022 35 064,58 5 000,00 MŽP SR 3310 
Dokumentácia 

OP 

MŽP SR, 

štátna správa, 

verejnosť 

Príprava podkladov a 

zber dát pre 

vypracovanie PS o 

Pieninský národný  

park a) dopracovanie a predkladanie PS o CHVÚ Levočské 

vrchy a príprava ďalších materiálov na rokovanie vlády 

SR,  - spracovanie analýzy vplyvov PS (na štátny 

rozpočet, zamestnanosť ai.), - predrokovanie 



(súčinnosť s okresnými úradmi v sídle kraja) a 

vyhlasovanie vybraných PS o CHVÚ  

b) príprava podkladov a zber dát pre vypracovanie PS 

o NP, príprava programov starostlivosti o vybrané 

UEV alebo iné CHÚ s vlastníkmi, správcami a 

užívateľmi, ich predloženie do schvaľovacieho procesu 

c) vypracovanie a predrokovanie programov PS o 

chránené stromy s vlastníkmi, správcami a užívateľmi, 

ich predloženie do schvaľovacieho procesu 

d) vypracovanie projektov ochrany chránených 

stromov alebo CHÚ, ich predrokovanie s vlastníkmi, 

správcami a užívateľmi, predloženie do 

schvaľovacieho procesu 

e) vypracovanie PS alebo PZ vybraných druhov 

01.05 

Legislatívne úlohy a iné koncepčné úlohy 

31.12.2022 794,51 50,00 MŽP SR 75 

Odborné 

podklady, 

vyhlášky, 

usmernenia, 

strategické 

dokumenty 

MŽP SR 

  

a) vypracovanie pripomienok k materiálom a návrhom 

právnych predpisov (interné a medzirezortné 

pripomienkové konania)    

b) spracovanie podkladov k strategickým dokumentom 

a koncepčným materiálom   

c) iné podľa požiadaviek    

01.06 
Transformácia Štátnej ochrany prírody SR 

31.12.2022 

6 356,12 3 000,00 MŽP SR 600 zmena 

organizačnej 

štruktúry 

MŽP SR, 

verejnosť 

  

Realizácia plánovanej transformácie organizácie v 

súčinnosti s MŽP SR 
        

  

  
  

              
  

Spolu 01.00 „KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE 

ÚLOHY“ 
45 711,08 

  VZ 

4 315     

  

  LIFE   

  OPKŽP   

  Iné projekty   

  MZP U   

8 200,00 MZP   

8 200,00 SPOLU   



02.00 Výkon štátnej ochrany prírody 

02.01 

Príprava odborných podkladov pre konanie 

orgánov štátnej správy a pre iných žiadateľov 

31.12.2022 43 401,69 4 000,00 VZ 4 097 

Spolupráca s 

orgánmi ŠS, 

stanoviská, 

účasť na 

pracovných 

rokovaniach 

MŽP SR, 

štátna správa 

(OÚoSŽP), 

SIŽP 

  

a) vypracovanie odborných stanovísk (na základe 

požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65a ods. 

2 písm. zc) zákona č. 543/2002 Z. z.)   

b) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe 

požiadaviek 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 (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov    

d) vypracovanie návrhov na vykonanie opatrení na 

rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov 

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z.   

e) vypracovanie odborných stanovísk, analýz a 

podkladov pre rozhodovaciu činnosť a inú činnosť 

orgánov štátnej správy v oblasti prevencie a 

manažmentu introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov vrátane návrhov opatrení 

vykonávaných v rámci manažmentu a núdzových 

opatrení a upozornení na výskyt inváznych 

nepôvodných druhov podľa § 15 ods. 4 zákona č. 

150/2019 Z. z.   

f) vypracovanie podkladov k upozorneniam obcí o 

výskyte inváznych nepôvodných druhov vrátane 

prípadnej aktualizácie informačných letákov   

g) vydávanie záväzného stanoviska identifikácie 

inváznych nepôvodných druhov živočíchov podľa § 15 

ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.   



h) vydávanie podnetov na ohlásenú náhodnú ťažbu 

podľa § 13 ods. 6 a 7 a vydávaní podnetov na ohlásenú 

náhodnú ťažbu a iné opatrenia na ochranu lesa podľa § 

14 ods. 6 a 7 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26 ods. 5) 

zákona č. 543/2002 Z.z., vydávanie súhlasných, resp. 

nesúhlasných stanovísk podľa § 14 ods. 8 zákona č. 

543/2002 Z.z.   

02.02 

Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov  

31.12.2022 2 330,58 200,00 VZ 220 

Stanoviská, 

odborné 

podklady 

štátna správa 

  

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.)    

02.03 

Revízie a kontroly osobitne chránených častí 

prírody a krajiny (OCHČPK) 

31.12.2022 397,26 100,00 VZ 38 

Odborné 

podklady, 

účasť na 

revíziách 

a konaniach  

štátna správa, 

SIŽP 
  

a) účasť na revíziách chránených území, chránených 

stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov 

štátnej správy a poskytovanie súčinnosti OÚ pri 

vykonávaní revízií chránených území.  

b) iniciovanie kontrol v CHÚ, kde následkom 

hospodárskeho využívania dochádza k poškodzovaniu, 

ničeniu predmetov ochrany alebo chránených druhov a 

ich biotopov alebo kde dochádza k porušovanie cieľov 

a zásad uvedených v relevantných PS o CHÚ 

02.04 

Účasť v odborných komisiách 

31.12.2022 794,51 

    

75 
Odborné 

podklady 

MŽP SR, 

MPaRV SR, 

verejnosť 

  

a) Rada Pieninského národného parku 2 000,00 VZ 

Výdavky spojené s 

preplatením stravné 

doprava príp. ubytovanie 

pre Členov rady parku 2x 

ročne 

b)  iné relevantné ad hoc pracovné skupiny        

02.05 

Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie 

evidencie 

31.12.2022 15 572,49 500,00 VZ 1 470 

Kontroly, 

evidencia, 

odznaky 

a preukazy    

Štátna správa,  

SIŽP, polícia 

  

a) kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí 

a podmienok vydaných na jeho základe (zákonov, 

všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí 

vydaných na ich základe), vrátane monitoringu 

návštevnosti CHÚ s dôrazom na posilnenie boja proti 

nelegálnemu zberu lesných plodov, či vjazdu 

motorových vozidiel, štvorkoliek a motoriek do lesov   



b) riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie, 

blokové pokuty, podnety, oznámenia, stanoviská a 

účasť na konaniach na základe požiadaviek orgánov), 

vedenie evidencie priestupkov a uložených blokových 

pokút a zasielanie údajov na MŽP SR na účely vedenia 

evidencie podľa § 61 ods. 1 písm. l) zákona č. 

543/2002 Z. z.   

c) koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich 

vzdelávaní vrátane riadenia a koordinácie 

dobrovoľných členov stráže prírody   

d) udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne stráže 

prírody, poskytovanie potrebnej výstroje a pomôcok 

(vrátane dobrovoľných členov stráže prírody) a 

uhrádzanie výdavkov súvisiacich s výkonom ich 

funkcie   

e) výkon súčinnostných služieb s policajným zborom, 

členmi stráže prírody a SIŽP    

f) vedenie evidencie preukazov a odznakov 

zamestnancov ŠOP SR   

g) spolupráca s colnými úradmi pri úradných 

kontrolách podľa osobitného predpisu a § 13 ods. 2. a 3 

zákona č. 150/2019 Z. z.   

h) spolupráca s oblastnými skupinami Slovenskej 

speleologickej spoločnosti – členmi stráže prírody   

02.06 

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania 

31.12.2022 1 165,29 

1 500,00 VZ 

110   

Správa 

PIENAP-u, 

štátna správa, 

MŽP SR 

  

a) uzatváranie nájomných zmlúv, 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 chránených území 

na národnej úrovni, vrátane prehľadu o kompenzačných 

platbách poskytovaných z EÚ zdrojov  

    

  

02.07 

Rámcová smernica o vodách (RSV) 

31.12.2022 794,51 

50,00 VZ 

75 

Návrhy 

opatrení, 

odborné 

podklady, 

kontroly 

štátna správa, 

MŽP SR a jeho 

rezortné 

organizácie 

  

a) spolupráca pri implementácii RSV a Vodného plánu 

Slovenska   
  

  

b)  spolupráca so sekciou vôd MŽP SR, rezortnými a 

ostatnými organizáciami   
  

  

c) spolupráca s SVP, š. p. pri spriechodňovaní 

migračných bariér a riešenie laterálnej konektivity na 

vodných tokoch, terénne obhliadky, konzultácie, 

vyjadrenia k projektom, pracovné stretnutia atď.   

  

  

d) bioekologické kontroly existujúcich rybovodov v 

zmysle požiadaviek Metodického usmernenia MŽP SR 

  

  

  

  

  

              

  

Spolu 02.00 „Výkon štátnej ochrany prírody“ 64 456,33 

8 150,00 VZ 

6 085     

 

  LIFE  

  OPKŽP  

  Iné projekty  

  MZP U  

  MZP  

8 150,00 SPOLU  

03.00 Praktická starostlivosť 



03.01 

Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového 

zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných 

druhov rastlín a inváznych druhov rastlín a živočíchov 

v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti 

vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 150/2019 

Z. z., č. 543/2002 Z. z., č. 503/2003 Z. z., č. 180/1995 Z. z., 

č. 504/2003 Z. z., č. 229/1991 Z. z., č. 330/1991 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 

31.12.2022 4 767,09 

2 000,00 MŽP SR 

450 
Manažmentové 

opatrenia  

MŽP SR, 

štátna správa 

  

a) spolupráca s  vlastníkmi a užívateľmi, upozorňovanie 

na povinnosť odstraňovania, vrátane organizovania 

informačných seminárov 

    

  

b) likvidácia nepôvodných a inváznych druhov bylín 

a drevín v prípade neznámych vlastníkov  
    

  

c) odstraňovanie inváznych druhov rastlín podľa § 3 ods. 

7 zákona č. 150/2019 a oznamovanie obci odstránenie 

inváznych druhov rastlín v príslušnom katastrálnom 

území podľa §3 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z. 

    

  

d) upozorňovanie na výskyt a potrebu odstraňovania 

inváznych druhov živočíchov 
    

  

e) preberanie inváznych nepôvodných druhov živočíchov 

podľa § 23 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., dočasne len 

pri vybraných druhoch v rámci kapacít Správy PIENAP-u 

do prevozu do Národnej ZOO Bojnice (na základe 

protokolu o prebratí) 

    

  

f) identifikovanie lokalít, kde boli vysadené nepôvodné 

dreviny v rozpore s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. a 

podávanie podnetov na túto činnosť na príslušné orgány 

ochrany prírody. 

    

  

g) koordinácia vykonávania opatrení vykonávaných v 

rámci manažmentu v príslušných lokalitách a 

vyhodnocuje ich účinnosť a vplyv na necieľové druhy 

    

  

h) vykonávanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych 

nepôvodných druhov na základe poverenia príslušného 

okresného úradu 

    

  

03.02 
Starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy 

rastlín 
31.12.2022 9 534,18 15 000,00 MŽP SR 900 

Manažmentové 

opatrenia  

Správa 

PIENAP-u, 



a) realizácia praktickej starostlivosti v zmysle 

uplatňovania povinností praktickej starostlivosti 

vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 

Z. z., č. 503/2003 Z. z., č. 180/1995 Z. z., č. 504/2003 Z. 

z., č. 229/1991 Z. z., č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších 

predpisov o biotopy Sk6, Ra6, Lk4 - Haligovské skaly, 

Prielom Lesnickeho potoka, Šarišské jastrabie, 

starostlivosť o lúky a lúčne biotopy Lk1 v Správe Správy 

PIENAP-u - hnojenie lúk, mulčovanie,  (obnova 

manažmentovej techniky - nákup novej a zabezpečenie 

ochranných pomôcok pre zamestnancov) 

    

MŽP SR, 

štátna správa, 

verejnosť 

Haligovské skaly, 

Prielom Lesnickeho 

potoka, Šarišské jastrabie 

b) realizácia aktivít súvisiacich s obnovou a údržbou 

ekosystémov - odstraňovanie náletov, mulčovanie, 

hnojenie, zber a vývoz odpadkov 

    

c) starostlivosť o vodné toky a studničky v Správe 

PIENAP-u (Lesnicky p., Hutniansky potok, p. Golica, 

čistenie hrablíc, vodozádržných zariadení, údržba 

studničiek, zarybňovanie tokov) 

    

d) spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov pri 

príprave a uplatňovaní manažmentu lúk a pasienkov 

cenných z hľadiska biodiverzity v rámci agrolesníckych 

systémov  

  

e) opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov na 

biotopy (§ 1 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky 170/2021 Z. z.) - 

vytváranie návrhu vhodných lokalít pre kompenzovanie 

negatívnych účinkov na biotopy európskeho a národného 

významu, komunikácia s  vlastníkmi, správcami a 

užívateľmi pozemkov v súvislosti s možnosťami realizácie 

kompenzačných opatrení negatívnych účinkov na biotopy; 

realizácia opatrení v zmysle rozhodnutia OÚ 

    

03.03 

Starostlivosť o lesné biotopy - pestovná činnosť            

  

Správa 

PIENAP-u, 

MŽP SR, 

verejnosť 

  

a) zalesňovanie v LHC Pieniny a Podolínec 
  9 534,18 12 000,00 MŽP SR 900 

  

03.04 

 Starostlivosť o chránené stromy  

31.12.2022 397,26 

    

38 
Manažmentové 

opatrenia  

Správa 

PIENAP-u, 

MŽP, 

verejnosť 

  

a) zabezpečenie praktickej starostlivosti o chránených 

stromov a ich skupín, vrátane stromoradí   (Lipa na 

Pustovci, Lipa v obci Veľká Lesná, Javor v Kamienke, 

Pagaštanová alej v SL) 

1 000,00 MŽP SR 

Lipa na Pustovci, Lipa v 

obci Veľká Lesná, Javor 

v Kamienke, 

Pagaštanová alej v SL 

b) diagnostika zdravotného stavu rizikových chránených 

stromov akustickým tomografom 
    

  

c) kontrola realizovaných opatrení praktickej starostlivosti       



03.05 

 Starostlivosť o chránené živočíchy 

31.12.2022 25 424,47 

6 000,00 MŽP SR 

2 400 
Manažmentové 

opatrenia  

MŽP SR, 

štátna správa 

  

a) kontrola hniezdenia sov a dravcov, vrátane riešenia 

podnetov na zabezpečenie ochrany hniezdísk podľa § 4, 

účasť na konaniach, kontroly hniezdísk riešených 

rozhodnutiami OÚ a plnenie povinností vyplývajúcich z 

týchto rozhodnutí 

    

  

b) mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd 

bociana bieleho 
    

prenájom 

vysokozdvyžnej plošiny, 

kontrola podložiek, 

úprava hniezd bociana 

bieleho, monitoring 

bociana čierneho 

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 

    

nákup búdok pre 

dutinové hniezdiče v 

CHVU Levočské vrchy a 

územie PIENAP-u, 

inštalácia 

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 

    
nákup búdok pre 

netopiere, inštalácia 

g) údržba a prevádzka ornitologických stacionárov 

(kosenie a odstraňovanie krovín okolo odchytových línií)  

- CES lokalita Trstiny pri Červenom Kláštore 

    CES loklaita Trstiny pri 

Červenom Kláštore 

h) 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  

    

úsek Červený Kláštor-

Lechnica, Červený 

Kláštor-Jordanec, úsek 

Spišská stará Ves -Lysá 

nad D. 

i) iné aktivity týkajúce sa chránených živočíchov        

03.06 

Starostlivosť o poľovnú zver v poľovnom revíri 

PIENINY 
  1 059,35 6 000,00 MŽP SR 100     

úloha vyplýva z prevodu 

štátnych pozemkov 

a) starostlivosť o poľovnú zver - výroba sena, senáže                

b) poľovníctvo (odstrel, škody zverov, dohľadávky, 

oprava poľovníckej infraštruktúry, nájom, ošetrovné a 

strelné, poplatky komora)  

              

  



03.07 

Prevádzka sústavy záchranných zariadení 

a zabezpečenie starostlivosti o hendikepované 

živočíchy  

31.12.2022 9 534,18 

10 000,00 MŽP SR 

900 
Manažmentové 

opatrenia  

MŽP SR, 

štátna správa 

 uprava terenu, presun 

rehabilitacnej stanice a 

postavenie rozlietavacej 

siete 

a) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované 

živočíchy v rámci PIENAP 
    

 -  prevádzka záchranných zariadení, prenájom pozemku v 

Spišskej Starej Vsi, oplotenie, úprava terénu, presun 

rehabilitačnej stanice a postavenie rozlietavanej siete 

    

 -  evidencia v zmysle platných predpisov a metodická 

príručka k postupu nakladania s hendikepmi 
    

 -  odber a prevoz nahlásených hendikepovaných 

živočíchov 
    

b) Prevádzka sústavy záchranných zariadení mimo 

PIENAP 
    

 -   úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré, 

zranené alebo poškodené chránené živočíchy - UVL 

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat; 

Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá 

    

 -  prijímanie oznámení o nájdených chránených 

živočíchoch  
    

 -  určovanie nakladania s chránenými živočíchmi 

a vedenie evidencie 
    

 -  odber a prevoz nahlásených hendikepovaných 

živočíchov 
    

03.08 

Označovanie chránených území (CHÚ) a chránených 

stromov (CHS)  

31.12.2022 847,48 100,00 MŽP SR 80 Označenie    

MŽP SR, 

štátna správa, 

verejnosť 

  

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 CHÚ   

d)  označenie nových CHS a obnova chýbajúceho a 

poškodeného označenia CHS   

03.09 

Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými 

druhmi živočíchov, ich riešenie a manažment určených 

živočíchov,  

31.12.2022 3 389,93 

1 000,00 MZP SR 

320 

Spolupráca s 

orgánmi 

štátnej správy, 

formuláre, 

centrálna 

databáza       

MŽP SR, 

štátna správa 

  

a) účasť na komisionálnom šetrení škôd a spolupráca so 

štátnou správou pri šetrení škôd 
    

  

b)  pravidelné dopĺňanie škôd spôsobených chránenými 

živočíchmi do informačného systému na šetrenie škôd 
    

  



c) vedenie evidencie škôd v informačnom systéme na 

šetrenie škôd 
    

  

d) spolupráca pri príprave usmernení       

e)  zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom 

škôd, následná propagácia a podpora praktických opatrení 

    

  

03.10 

Zásahový tím pre medveďa hnedého  

31.12.2022 3 389,93 1 000,00 VZ 320 

Manažmentové 

opatrenia, 

administrácia, 

kontrola 

výkonu 

MŽP SR, 

verejnosť 

  

a) súčinnosť na výjazdoch zásahového tímu – praktické 

riešenie manažmentu medveďa hnedého   

b) školenia záujmových skupín – zvýšenie povedomia    

03.11 

Realizácia schválených programov starostlivosti (PS) o 

chránené územia  

31.12.2022 2 118,71 2000,00 VZ 200 

Manažmentové 

opatrenia, 

administrácia, 

kontrola 

výkonu 

Správa 

PIENAP-u, 

MŽP SR, 

štátna správa 

  

a) realizácia vybraných opatrení zo schválených PS 

chránené územia (PR, CHA, PP, národné parky)    

b) odpočet plnenia opatrení a realizačných aktivít   

  
  

              
  

Spolu 03.00 „Starostlivosť o OCHČPaK“ 69 996,75 

2 562,00 VZ 

6 608     

 

  LIFE  

  OPKŽP  

  Iné projekty  

  MZP U  

53 100,00 MZP  

55 662,00 SPOLU  

          

          

04.00 Monitoring, mapovanie 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)  

31.12.2022 7 786,24 

500,00 MŽP SR 

735 

Databázy, 

KIMS, 

podklady                   

pre 

dokumentáciu 

OPaK      

Správa 

PIENAP-u, 

verejnosť, 

štátna správa 

  

a) prieskum a monitoring podľa § 5 ods. 3 zákona č. 

150/2019 Z. z. 
    

    

b) pri pochybnostiach určuje, či ide o invázny nepôvodný 

druh zaradený v národnom zozname alebo v zozname 

Európskej únie a  zaevidovanie jeho výskytu 

    
    

04.02 

Mapovanie ohrozených a chránených druhov a 

biotopov zamerané na druhy rastlín, vybraných 

skupín živočíchov a biotopy 

31.12.2022 38 136,71 

3 000,00 MŽP SR 

3600 

Databázy, 

KIMS, 

podklady                   

pre 

dokumentáciu 

OPaK      

Správa 

PIENAP-u, 

odborná 

verejnosť, 

štátna správa 

  

a) mapovanie populácií druhov rastlín a živočíchov 

národného významu  (údaje z mapovania vložené ako 

výskytové údaje v KIMS) 

    

  

b) inventarizačné prieskumy chránených území       

c) mapovanie biotopov pre tvorbu celoslovenskej mapy 

biotopov/ekosystémov 
    

  

d) mapovanie výskytu druhov a biotopov v zmysle 

požiadaviek EK (Scientific Reserve) 
    

  

e) mapovanie a monitoring populácií opeľovačov - 

vychádzajúc z ochrany rastlinných a živočíšnych druhov z 

Natura 2000, príprava podkladov a návrhov pre ďalšie 

aktivity v oblasti ochrany opeľovačov (aj podľa 

podkladov na medzinárodnej, EÚ a národnej úrovni), 

najmä v súvislosti s EÚ Iniciatívou pre ochranu 

opeľovačov (nastavenie príp. pravidelného 

monitorovacieho systému podľa požiadaviek EÚ)  

    

  

f) inventarizácia starších prírodoochranársky a 

ekosystémovo cenných lesných porastov za účelom 

zabezpečenia ich trvalej ochrany a prežitia bez priamych 

antropických vplyvov. 

    

  

g) mapovanie lokalít s výskytom cenných krajinných 

prvkov (tzv. pasienkových lesov, prvkov zelenej 

infraštruktúry a i.) a identifikácia území s možnosťou 

vytvorenia nových lokalít - pre potreby napĺňania cieľov 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

    

  

h) mapovanie zachovaných úsekov vodných tokov a 

brehových porastov 
    

  

04.03 
Biospeleologický výskum a prieskum jaskýň pre 

potreby ochrany prírody 
31.12.2022 1 800,90 200,00 MŽP SR 170 

Databázy 

dotknutých  

vedecká obec, 

verejnosť   



a) Biospeleologický prieskum v jaskyniach z dôvodu 

monitoringu netopierov  

Správy CHÚ, 

MŽP, 

verejnosť   b) monitorovanie netopierov v jaskyniach pre potreby 

ochrany prírody - prioritne v podzemných lokalitách 

európskeho významu (EUROBATS): Aksamitka a v 

ďalších vybraných jaskyniach Slovenska (v spolupráci so 

Správou PIENAP-u a s členmi SON, v spolupráci s 

pracovníkmi Správy NP Slovenský Kras - pokračovanie 

v aktivitách realizovaných pred reformou). 

04.04 

Geologický a geomorfologický prieskum významných 

anorganických javov a foriem  

31.12.2022 1 800,90 100,00 MŽP SR 170 

Databázy, 

podklady                   

pre 

dokumentáciu 

OPaK      

MŽP SR, 

štátna správa 

  

a) inventarizačný výskum penovcov, travertínov a 

vodopádov 

b) inventarizačný výskum iných anorganických foriem a 

javov 

04.05 

Biologický a ekologický výskum pre potreby ochrany 

prírody, 

31.12.2022 1 589,03 200,00 MŽP SR 150 

Databázy 

dotknutých 

správa, 

podklady                   

pre 

dokumentáciu 

OPaK      

Dotknuté 

Správy, MŽP 

SR, štátna 

správa 

  

a) výskum vodnára potočného (Cinclus cinclus) na tokoch 

v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u, v územnej 

pôsobnosti Správy CHKO Poľana (pokračovanie 

v aktivitách realizovaných pred reformou) 

b) výskum a mapovanie výskytu bociana bieleho spojený 

s krúžkovaním v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u a 

v rámci spolupráce v územných pôsobnostiach Správy NP 

Slovenský raj, Správy TANAP a Správy CHKO Poľana 

(pokračovanie v aktivitách realizovaných pred reformou) 

              

  

c) spolupráca na výskume na ornitologickom stacionári 

Trstiny pri červenom Kláštore v PIENAP-e a 

Ornitologickom stacionári Drienovec v NP Slovenský 

kras (pokračovanie v aktivitách realizovaných Správou 

PIENP-u pred reformou) 

              

  

04.06 

Iné vedecko-výskumné aktivity 

31.12.2022 3 178,06 

    300 

organizácia 

výskumu, 

pracovné 

stretnutia 

odborná 

verejnosť 

  

a) publikačná činnosť, organizácia a účasť na vedecko-

výskumných podujatiach, konferenciách, seminároch, 

odborných stretnutiach, metodicko-poradenská a 

vzdelávacia činnosť, a pod.  

b) poznatky získané z výskumu v osobitne chránených 

častiach prírody aplikovať pri plánovaní manažmentových 

opatrení, tvorbe akčných plánov a samotnej realizácii 

opatrení  

500,00 MŽP SR   

  



c) zaviesť systém vyhodnocovania efektivity 

manažmentových opatrení v chránených územiach najmä 

sústavy Natura 2000 

  
  

              
 

Spolu  04.00 „Monitoring, mapovanie a výskum“ 54 291,84 

  VZ 

5 125     

 

  LIFE  

  OPKŽP  

  Iné projekty  

  MZP U  

4 500,00 MZP  

4 500,00 SPOLU  

05.00 Prevádzka turistických chodníkov, cyklochodníkov, náučných 

zariadení, výchova, vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia  

   

  

  

05.01 

 Náučné zariadenia v prírode a turistická infraštruktúra- 

zabezpečenie činnosti  

31.12.2022 16 949,65 

30 000,00 MŽP SR 

1 600 

poskytovanie 

informácií o 

ochrane prírody, 

vrátane predaja 

propagačných 

materiálov 

verejnosť, 

návštevníci 

chránených 

území 

  

a) sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch, 

náučných lokalitách  
    

  

b) činnosť informačných stredísk ochrany prírody - IS v 

Spišská Stará Ves  
    

  

c) náučné chodníky, náučné lokality, informačné body, 

turistické chodníky, cyklochodníkoy, značenie v PIENAP-e a 

OP (terénne úpravy, budovanie nových, obnova tabúľ, 

konštrukcií, návštevníckej infraštruktúry) - obnova a údržba 

náučných a informačných tabúľ a prezentačné plochy, odvoz 

odpadkov 

    

  

d) prevádzka a údržba autokempingu       

05.02 
Výchovno - vzdelávacie  aktivity pre rôzne cieľové 

skupiny  
31.12.2022 4 767,09 5 000,00 MŽP SR 450 

výstavy, 

exkurzie, 

verejnosť, 

školy   



a) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 

2025, účasť a ich prezentácia na rezortných podujatiach 

    
súťaže, 

vzdelávacie 

programy   

b)  podujatia organizované v rámci významných 

ochranárskych dní (Noc netopierov v Pieninách) 
    

,  

c) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných 

na ochranu prírody pre školy (Bocian v našej obci, Čisté hory 

a potoky, Mládež v horách -Youth at the Top) 

    
  

d) príprava a realizácia výstav a súťaží (výtvarné, literárne, 

vedomostné, fotografické), nákup/tvorba/tlač bannerov v 

rámci osvetovej činnosti významných dní, tematických 

podujatí, či iných vlastných výstav (napr. Noc výskumníkov, 

Deň Zeme, Deň klímy, Deň lesov, Medzinárodný deň 

biodiverzity, Svetový deň životného prostredia, 

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva, a iné) 

    

  

e) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných 

na problematiku chránených území a ich manažmentu 
    

podľa záujmu 

f) iné aktivity (napr. krúžky, tábory - krúžok Mladý ochranár 

- pre ZŠ Spišská Stará Ves, Dni mesta Spišská Stará Ves, 

Pomoc žabkám a iné). 

    
  

05.03 

Konferencie, semináre, workshopy (organizovanie, 

spoluorganizovanie) -  vrátane prípravy podujatí 

(konferencií) a zhotovenie propagačných materiálov 

31.12.2022 1 589,03 200,00 MŽP SR 150 
semináre, 

konferencie 

odborná 

verejnosť,  

subjekty 

hospodáriace v 

chránených 

územiach 

  

 prípravný výbor v spolupráci s PPN pre vedeckú 

konferenciu v Pieninách, prípravný výbor pre Školu krasu v 

spolupríci so ZPKW Slaskiego 

spoluorganizovanie s 

PPN a Zespolom 

parkow kraj ojewdstwa 

Slaskiego 

05.04 

Interné odborné vzdelávanie 

31.12.2022 9 534,18 3 000,00 MŽP SR 900 porady, školenia 

zamestnanci 

Správy 

PIENAP-u 

  

a) prieskum potrieb školení a vzdelávania zamestnancov   

b) porady odborných zamestnancov, strážcov a pracovníkov 

environmentálnej výchovy   

c) účasť na školeniach, seminároch, workshopoch, 

konferenciách    

d) odborné školenia (k prácam vo výškach, k obsluhe 

motorovej píly a krovinorezu, monitoringu a pod.)   

05.05 

Propagácia  

31.12.2022 4 767,09 

5 000,00 MŽP SR 

450   verejnosť 

  

a) akcie pre verejnosť - účasť na výstavách, veľtrhoch 

a iných podujatiach podporujúcich propagáciu organizácie 
    

  



(napr. Týždeň vedy a techniky, Noc výskumníkov, Deň 

Zeme a iné) 

b) aktualizácia internetových stránok Správ CHÚ a profilu 

internetovej sociálnej siete  
    

  

c) tlačové správy a organizácia tlačových besied s médiami k 

činnosti organizácie  
    

  

d) prezentácia v médiách (reportáže, rozhlasové relácie, TV 

príspevky) 
    

  

e) príprava podkladov a prezentácií za účelom propagácie NP 

vrátane výroby a predaja upomienkových predmetov o NP 

    
propagačné materiály 

pre Infocentrum Správy 

PIENAP-u 

f) súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít MŽP SR  
    

  

05.06 

Aktualizácie obsahu internetových stránok Správy 

PIENAP-u 

31.12.2022 4 767,09 

  

MŽP SR 450 web stránka verejnosť 

  

a)   aktualizácia internetových stránok a intranetových 

aplikácií  
200,00 

  

b)   aktualizácia stránok na sociálnych sieťach     

05.07 

Edičná činnosť 

              

  

Spolu 05.00 „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a 

propagácia“ 
42 374,12 

  VZ 

4 000     

 

  LIFE  

  OPKŽP  

  
Iné 

projekty  

  MZP U  

43 400,00 MZP  

43 400,00 SPOLU  

06.00 REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA 



06.01 

Tvorba a aktualizácia databáz a GIS vrstiev 

chránených území (CHÚ), chránených stromov 

(CHS) a iných záujmových objektov, v súlade s úlohy 

vyplývajúce zo zákona č. 305/2017 Z.z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente), zákona č. 95/2019 

Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 

3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové 

informácie a uznesení vlády SR č. 104/2017,  

č. 346/2017 a č. 553/2019 

31.12.2022 2 542,45 100,00 MŽP SR 240 

Odborný 

podklad, 

databáza, 

GIS vrstvy 

ÚŽP, MŽP 

SR, ŠOP SR, 

SIŽP, 

odborná 

verejnosť 

  

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) vytvorenie a údržba záväznej GIS vrstvy ÚEV pre 

konsolidované znenie legislatívneho predpisu   

d) priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov 

na významné CHÚ a CHS a napĺňanie databázy pre 

evidenciu významných stromov   

e) doplňovanie a aktualizácia databázy povrchových 

anorganických javov a lomov pre potreby ochrany 

prírody   

f) manažment údajov, hodnotenie kvality údajov,  

poskytovanie údajov (opendata, elektronické služby, 

minimálne publikačné minimum a pod.)   

g) implementovanie API rozhraní pre poskytovanie 

referenčných údajov a otvorených datasetov v roli 

poskytovateľa   

06.02 

Reporting pre Európsku komisiu a  Európsku 

environmentálnu agentúru 

31.12.2022 423,74 50,00 

MŽP SR 

40 

Vyplnené 

formuláre, 

databázy, 

pripravené 

priestorové 

informácie, 

odborný 

podklad /  

MŽP SR, 

Európska 

komisia, 

EEA 

  

a) poskytovanie podkladov pre ŠOP SR pre správy v 

zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch 
  

  

b)  správa databázy území Natura 2000 (Štandardný 

dátový formulár/SDF) 
  

  

 -  doplnenie SDF o nové ÚEV a aktualizácia pôvodných 

ÚEV podľa konsolidovaného znenia legislatívneho 

predpisu všetkých ÚEV 

  

  

06.03 Príprava podkladov pre výročné správy 31.12.2022 847,48 50,00 MŽP SR 80   



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 výskumno-vývojového 

potenciálu,  

Odborný 

podklad 

MŽP SR, 

rezortné 

organizácie, 

MPaRV SR, 

verejnosť   

06.04 

Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a 

vedenie Štátneho zoznamu osobitne chránených častí 

prírody a krajiny (štátny zoznam) 

31.12.2022 423,74 50,00 

  

40 
Odborný 

podklad 

Štátna 

správa, 

verejnosť 

  

a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti      

b) aktualizácia podkladov do Štátneho zoznamu CHÚ MŽP SR   

c) mapové podklady k stanoviskám, správam, 

posúdeniam, atď. 
  

  

d)  tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS     

06.05 

Zabezpečenie prevádzky, tvorba a údržba a 

aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia  

31.12.2022 2 330,58 11 500,00 

  

220 

Zabezpečenie 

fungovania 

IS PIENAP-u 

Správa 

PIENAP-u, 

MŽP 

  

a)  servis a údržba serverov a IT infraštruktúry  a správa 

počítačovej siete (HW), nákup IT pre nových 

zamestnancov a obnova IT zariadení pre doterajších 

zamestnancov 

  

  

b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, 

podpora užívateľských aplikácií 
  

  

c) zabezpečenie internetového pripojenia správy     

d) administrácia webového servera     

e) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií 

(zabezpečenie lesníckeho softveru na vedenie evidencie), 

prechod na niektoré OpenSource riešenia 

MŽP SR 
  

f) správa, prevádzka a údržba zabezpečovacích systémov 

objektov Správy PIENAP-u - zabezpečovacie a 

kamerové systémy na Správu PIENAP-u v Spišskej 

Starej Vsi, Autokemping Správy PIENAP-u  

  

  

g)  administrácia a vývoj internetových, intranetových 

stránok a aplikácií 
  

  

h) zabezpečenie legislatívnych požiadaviek v oblasti 

prístupnosti webových sídiel v zmysle vyhlášky 78/2020 

Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej 

správy pre webové sídlo www.pienap.sk 

  

  

i) príprava podkladov na audit kybernetickej bezpečnosti 

v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR 
  

  



  

  

              

  

Spolu 06.00 „Monitoring, reporting, informatika a 

dokumentácia“ 
6 567,99 

  VZ 

620     

 

  LIFE  

  OPKŽP  

  Iné projekty  

  MZP U  

11 750,00 MZP  

11 750,00 SPOLU  

07.00 Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

07.01 

Opravy, údržba, revízie vyhradených technických 

zariadení a dezinfekcia vodojemov a ČOV 

31.12.2022 4 873,02 

2 000,00 MŽP SR 460 

  verejnosť 

v súčasnej dobe 

nepoznáme presné 

fungovanie 

autokempingu, ktorý 

preberáme po ŠL 

TANAP-u 

a) opravy, údržba a revízie vyhradených elektrických 

zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia, v 

budovách organizácie  

      

b) opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích 

staníc a rozvodov vody - Autokemping PIENAP ČOV a 

kanalizácia z toaliet (projektová dokumentácia a vlastná 

rekonštrukcia 

      

07.02 

Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov 

environmentálnej výchovy – náučné zariadenia 

31.12.2022 1 059,35 2 000,00 MŽP SR 100 
náučné 

zariadenia 
verejnosť 

  

a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, 

informačných bodov, informačných stredísk (oprava 

tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova 

náterov) - obnova a údržba náučných a informačných 

prevádzkových panelov  

07.03 
Oprava a údržba motorových vozidiel a 

modernizácia vozového parku  
31.12.2022 2 542,45     

240 
vozový park 

Nákup vozidiel: počítame 

s nákupom 3 x SUV v 



a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na 

pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky (STK, 

EK a pod.) 

  10 250,00 MŽP SR 

  
zasmestnanci 

Správy 

PIENAP 

sume 25tis/ks, 1x terénne 

vozidlo PickUp 35 tis/ks, 

1x 9 miestná dodávka v 

sume 30 tis/ks,  b)  príprava a realizácia VO, nákup vozidiel, štvorkolky, 

snežného skútra a prívesného vozíka 
  110 000,00 MZP SR 

  

07.04 

Investície do objektov PIENAP-u 

31.12.2022 

2 330,58 56 000,00 MŽP SR 220 

budovy, 

objekty 

Správa 

PIENAP 

zasmestnanci 

Správy 

PIENAP, 

verejnosť   

 rekonštrukcia objektu SVP v Červenom Kláštore pre 

administratívu, skladové priestory, archív.,    

07.05 
Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov PIENAP-

u 
  

  120 500,00     
    

  

  

  

              
  

Spolu 07.00 „Investičné akcie, budovanie a údržba 

zariadení“ 
10 805,40 

  VZ 

1 020     

 

  LIFE  

  OPKŽP  

  Iné projekty  

  MZP U  

300 750,00 MZP  

300 750,00 SPOLU  

08.00 Medzinárodná spolupráca 

08.01 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda 

o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých 

vtákov v Afrike a Eurázii  (RAPTORS MoU) 

31.12.2022 

        
Odborné 

podklady, 

správy, 

manažmentové 

opatrenia, 

propagáci 

Správa 

PIENAP, 

MŽP SR 

  

a) implementácia úloh z 2. stretnutia signatárov 

memoranda a z rozhodnutí orgánov  
        

  

b) implementácia stratégie (akčného plánu) ochrany 

dravcov a sov 
        

  



c) spolupráca s Ochranou dravcov Slovenska 

a s ďalšími mimovládnymi organizáciami 
1 271,22 200,00 MŽP SR 120 

  

08.02 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane 

africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného 

vtáctva (AEWA)  

31.12.2022 5 084,89 200,00 MŽP SR 480 

Odborné 

podklady, 

správy, 

manažmentové 

opatrenia, 

propagáci 

Správa 

PIENAP, 

MŽP SR 

  

implementácia Strategického plánu AEWA na roky 

2019 – 2027, Akčného plánu a úloh z rezolúcií, 

premietnutie do národnej stratégie, monitoring vodných 

vtákov a ich biotopov, komunikácia, výchova, osveta, 

budovanie kapacít, spracovávanie návrhov projektov, 

preklad a využívanie metodických materiálov AEWA, 

spolupráca na plnení medzinárodných úloh AEWA - 

mapovanie vtáctva na tokoch v územnej pôsobnosti 

Správy PIENAP-u   

8.3 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane 

európskych populácií netopierov (EUROBATS) 

31.12.2022 1 271,22 200,00 MŽP SR 120 

Odborné 

podklady, 

správy, 

manažmentové 

opatrenia, 

propagáci 

Správa 

PIENAP, 

MŽP SR 

  

zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu 

netopierov a úloh vyplývajúcich z rezolúcií a národnej 

stratégie – prieskum a monitoring, budovanie databáz o 

distribúcii a populačných trendoch druhov, mapovanie 

úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie 

ochrany stanovíšť   

08.04 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru  

31.12.2022 

        

Odborné 

podklady, 

správy, 

manažmentové 

opatrenia, 

propagáci 

Správa 

PIENAP, 

verejnosť, 

MŽP SR 

  

Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území 

(CNPA) 
        

  

a)  aktualizácia údajov v monitorovacom  nástroji 

efektívnosti manažmentu chránených území CPAMETT 

na Správe PIENAP-u   

        

  

b)  príprava a realizácia kampane Deň karpatských 

parkov (23.05.) 
        

  

c) spolupráca s ALPARC a DANUBEPARKS na 

spoločných projektoch a podujatiach (Mládež v horách) 1 271,22 200,00 MŽP SR 120 
  

08.05 

Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany 

prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách  

31.12.2022 5 084,89 548,00 MŽP SR 480 

    

  

a) realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych 

dohôd a vykonávacích protokolov; príprava a realizácia 

spoločných projektov, príprava dohôd o spolupráci s 
    

  



AOPK Českej republiky pre spoluprácu s CHKO 

Moravský kras   

b) Poľsko - podpísanie bilaterálnej dohody a spolupráca 

so Zbespolom Parkow Krajobrazowych Wojewodstwa 

Slaskiego, so Zespolom Parkow Krajobrazowych 

Wojewodstwa Malopolskiego; spolupráca s Pieninskim 

Parkom Narodowym - mapovanie druhov rastlín a 

živočíchov, účasť na konferenciách, účasť na rade parku 

PPN, 

    

  

c) Litva – komunikácia a spolupráca pri implementácii 

podpísaných bilaterálnych dohôd, spolupráca na 

projektoch a výmena skúseností s Prírodným parkom 

Biržai 

    

  

  

  

              

  

Spolu 08.00 „Medzinárodná spolupráca“ 13 983,46 

  VZ 

1 320     

 

  LIFE  

  OPKŽP  

  Iné projekty  

  MZP U  

1 348,00 MZP  

1 348,00 SPOLU  

09.00 Príprava a realizácia projektov 

09.01 Technická asistencia pre projekty  31.12.2022 4 767,09 50,00 MŽP 450 

Projektové 

žiadosti, 

zámery, 

usmernenia, 

MŽP SR, 

RO 

operačných 

  

a) monitoring výziev, identifikácia donorov a možností 

zapojenia sa do projektov,    



b) príprava podkladov, koordinácia prípravy, 

spracovanie a príprava projektov (najmä OP KŽP, 

NFM, INTERREG, Envirofond, LIFE, Program 

spolupráce  INTERREG PL-SK a i.) 

metodické 

dokumenty, 

monitorovacie 

správy 

programov, 

donori 

  

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   

09.02 

OPKŽP – Veľké šelmy 2 (kód projektu: SOP22141) 
31.12.2022 5 296,77     500 

odborné 

podklady, 

databázy, 

výkon 

strážnej 

služby 

 MŽP SR, 

štátna 

správa, 

verejnosť 

  

Realizácia opatrení programov starostlivosti o 

veľké šelmy na Slovensku 
    

  

                                          

 

a) realizácia veľkoplošného monitoringu vlka a 

medveďa na základe pobytových znakov                                                                                                                                                                                                                        

5 100,00 OPKŽP 

  

09.03 

OPKŽP - PBOL2  (kód projektu: SOP22343) 

31.12.2022 

        PS PIENAP, 

ŠOP SR, 

MŽP SR,  

verejnosť 

  

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho 

významu v lesných ekosystémoch vybraných 

chránených území 2         
  

  



Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných 

porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy 

Natura 2000. Ide konkrétne o 15 druhov vtákov, 1 

druh hmyzu, 7 lesných a 1 nelesný biotop európskeho 

významu.  Projektové územie sa nachádza v 19 

územiach NATURA 2000. Tento cieľ bude naplnený 

prostredníctvom vybraných opatrení vychádzajúcich 

najmä z princípov prírode blízkeho obhospodarovania 

lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie 

vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry a 

biodiverzity lesných porastov v projektovom území a 

na zabezpečenie dostatočného počtu stromov 

ponechaných na dožitie alebo hrubého mŕtveho dreva 

vo vybraných lesných porastoch. Navrhované 

opatrenia vychádzajú z vypracovanej ďalšej 

dokumentácie pre uvedené územia NATURA 2000 

alebo zo schváleného programu starostlivosti o tieto 

územia a budú realizované v rámci lesohospodárskych 

činností pri obnove a výchove lesných porastov alebo 

v rámci rekonštrukcie drevinového zloženia vybraných 

porastov. 

9 004,50 5 100,00 OPKŽP 850   

  

09.04 

Interreg PL/SK Pieninská cesta  - koordinácia a 

podpora implementácie projektu, vrátane verejného 

obstarávania a finančného manažmentu, koordinácia s 

projektovými partnermi 

  4 767,09     450     

  

Spolu 09.00 „Príprava a realizácia projektov“ 23 835,44 

  VZ 

2 250     

  

0,00 LIFE   

10 200,00 OPKŽP   

0,00 Iné projekty   

0,00 MZP U   

50,00 MZP   

10 250,00 SPOLU   

10.00 Iné úlohy 



  

10.01 

Prevádzkový a ekonomický servis  

31.12.2022 

52 204,92 

58 445,00 MŽP SR 

4 

928 

Správa 

PIENAP 

Správa 

PIENAP 

  

samotná prevádzka admin budov, revízie, náklady na 

zamestnancov (okrem miezd), miestne dane a poplatky, 

spotreba režijného materiálu a iné náklady priamo súvisiace s 

prevádzkou budov) - vybavenie pre novoprijatých 

zamestnancov a dovybavenie doterajších kmeňových 

zamestnancov   

  

10.02 

Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú 

v Správe PIENAP v zmysle § 65a zákona č. 543/2002 Z.z. 31.12.2022 

4 767,09 3 000,00 MŽP SR 

450 

Pozemky v 

CHU 

Správa 

PIENAP 

  

Príprava výkupu pozemkov štátom, správa pozemkov    

10.03 

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov ako majetku 

štátu 

31.12.2022 

2 330,58 6 000,00 MŽP SR 

220 

  

a) vedenie agendy a príprava zmlúv,   

b) majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod 

nehnuteľnosťami PIENAP-u a ich prevádzkovými budovami   

c) spracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov    

d) evidencia nájomných zmlúv a zmluvnej starostlivosti   

10.04 
Riadenie a manažment pracoviska 

31.12.2022 
12 712,24 200,00   

1 

200 riadenie 

Správy 

PIENAP 

Správa 

PIENAP 
  

10.05 

Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2022 a 

vypracovanie plánu hlavných úloh na rok 2023 31.12.2022 

847,48   MŽP SR 

80 
Správa 

PIENAP 
  

  

  

              

  

Spolu10.00 „Iné úlohy“ 72 862,30 

  VZ 
6 

878 
    

 

  LIFE  

  OPKŽP  



  Iné projekty  

  MZP U  

67 645,00 MZP  

67 645,00 SPOLU  

S P O L U 404 884,72 

10 712,00 
VZ 

38 

220 

   
  

LIFE    
10 200,00 

OPKŽP    
  

Iné projekty 
   

  

MZP U 
   

490 743,00 

MZP    

511 655,00 
SPOLU 

  
 

 

Vysvetlivky k finančným zdrojom: 
  

        
CWI     - Karpatská iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Iniciative)  

EF - Environmentálny fond  

EkoP    - Nadácia Ekopolis  

ETZ - Interreg  

HUSK  - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko  

IZ  - iné zdroje  

LIFE - projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+   



 
 

    

Vysvetlivky k použitým skratkám: 
  

        
CHA - chránený areál         

CHKO - chránená krajinná oblasť                                                        

CHVÚ - chránené vtáčie územie     

CHÚ - chránené územie (a)       

IK Stratégia - Informačná a komunikačná stratégia   

IS - informačný systém       

KM        -  kancelária ministra          

MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP        

NP - národný park      

    

 
     

 


