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NÁVRH PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH SPRÁVY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU NA ROK 2022 

  

Por. 

číslo 

 

Názov úlohy 

(stručná anotácia) 

Zodpovedný 

garant 
Termín 

(EUR) Kapacita 

ľudských 

zdrojov 

(plánované 

osobohodiny) 

Forma  

výstupu  

Užívatelia 

výstupu  
Príspevok 

zo štátneho 

rozpočtu 

Iné zdroje  

suma druh zdroja 

01 KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY 

01.01 

Zonácia národných parkov (NP) 

ukončenie procesu zonácie, súčinnosť pri legislatívnom procese, 

vypracovanie štúdie socio-ekonomických dopadov zonácie na 

región, služby mediátora pri rokovaniach 

 

TANAP  31.12.2022 8 016,00 

 

5 00,00 

 

 

EF 

 

800 

Odborné 

podklady, 

nariadenie 

vlády  

MŽP SR, 

štátna 

správa 

01.02 

Budovanie sústavy Natura 2000   

a) súčinnosť pri príprave konsolidovaného znenia legislatívneho 

predpisu všetkých etáp území európskeho významu (ÚEV) 

b) prerokovanie zmien navrhnutých do konsolidovaného znenia 

všetkých etáp ÚEV s vlastníkmi (užívateľmi) pozemkov 

c) legislatívne prerokovanie návrhu konsolidovaného znenia 

všetkých etáp ÚEV (príprava podkladov, vyhodnotenie 

pripomienok)  

c) príprava zdôvodnení zmien hraníc ÚEV pre Európsku komisiu 

(EK) v súlade s formátom EK a ich prerokovanie s EK. 

d) definovanie cieľov ochrany pre všetky ÚEV v súlade s 

požiadavkami EK                                                                                    

TANAP   31.12.2022 3 006,00 
700 EF 300 

účasť na 

rokovaniach, 

návrh nových 

ÚEV, 

nariadenie 

vlády 

MŽP SR, 

štátna 

správa 

01.03 

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (SR) 

a) spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu 

rozvoja vidieka a na zabezpečovaní ich implementácie 

b) príprava 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 

TANAP   
31.12.2022 

  
400,00 

 
 

 
40 

Účasť na 

rokovaniach, 

analýzy, 

odborné 

podklady, 

potvrdenia pre 

žiadateľov 

MPRV 

SR, PPA, 

MŽP SR, 

vlastníci 

pozemkov  

01.04 

Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy 

a iných lesníckych činnostiach 

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  

TANAP     31.12.2022 802,00 
100,00 

 
EF 80 

Účasť na 

rokovaniach, 

odborné 

stanoviská  

MŽP SR, 

MPRV 

SR, štátna 

správa, 

vlastníci 

pozemkov 
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b) posudzovanie programov starostlivosti o lesy 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 a/alebo ŠOP SR) v územiach Natura 

2000, okrem území a lokalít s aplikovaným bezzásahovým 

režimom. 

01.05 

Spracovávanie dokumentácie ochrany prírody, programov 

starostlivosti (PS) o chránené vtáčie územia (CHVÚ), ÚEV, 

ostatné chránené územia (CHÚ) a programov starostlivosti (PS) 

alebo projektov ochrany CHÚ, vrátane odborného posúdenia    

a) dopracovanie a predkladanie PS o CHVÚ Tatry a príprava 

ďalších materiálov na rokovanie vlády SR, predrokovanie 

(súčinnosť s okresnými úradmi v sídle kraja) a vyhlasovanie PS o 

CHVÚ 

b) vypracovanie a predrokovanie programov PS o vybrané UEV 

alebo iné CHÚ s vlastníkmi, správcami a užívateľmi, ich 

predloženie do schvaľovacieho procesu 

c) vypracovanie projektov ochrany CHÚ, ich predrokovanie s 

vlastníkmi, správcami a užívateľmi, predloženie do schvaľovacieho 

procesu 

TANAP    31.12.2022 1 503,00 
100,00 EF 150 

Dokumentácia 

ochrany 

prírody 

MŽP SR, 

štátna 

správa, 

verejnosť 

01.06 

Legislatívne úlohy a iné koncepčné úlohy 

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 

TANAP 31.12.2022 300,00 
  

30 

Odborné 

podklady, 

vyhlášky, 

usmernenia, 

strategické 

dokumenty 

MŽP SR 

MPRV 

SR 

01.07 
Transformácia Štátnej ochrany prírody SR 

Realizácia plánovanej transformácie organizácie v súčinnosti s MŽP 

SR 

TANAP 31.12.2022 1 002,00 
10 000,00 EF 100 

zmena 

organizačnej 

štruktúry 

MŽP SR, 

verejnosť 

01.08 

Návštevný poriadok Tatranského národného parku 

a) ukončenie procesu predrokovania so subjektami, ktoré vzniesli 

požiadavky v pripomienkovom konaní 

b) vyhodnotenie pripomienok 

c) tvorba návštevného poriadku 

TANAP 31.12.2022 2004,00 
  200 

Schválený 

návštevný 

poriadok 

TANAP, 

verejnosť 

Spolu 01.00 „Koncepčné a legislatívne úlohy“ 17 033,00 

11 400,00 EF 

1 700     11 400,00 SPOLU 
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02. SÚČINNOSŤ S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ĎALŠÍMI SUBJEKTAMI 
 

02.01 

Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej 

správy a pre iných žiadateľov 

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 podnetov na ohlásenú náhodnú ťažbu podľa § 13 ods. 

6 a 7 a vydávanie 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. 

h) vypracovanie odborných stanovísk (na základe požiadaviek 

štátnych  orgánov na úseku lesného hospodárstva podľa zákona č. 

326/2005 Z. z. o lesoch v z.n.p.) 

i) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe požiadaviek 

právnických a fyzických osôb vo vzťahu k zákonu č.326/2005 Z.z.v 

z.n.p. 

TANAP    31.12.2022 28 129,00 

1 000,00 

 

172 271,00 

EF 

 

ON EF 

20 000 

Spolupráca s 

orgánmi ŠS, 

stanoviská, 

účasť na 

pracovných 

rokovaniach, 

komisiách 

MŽP SR, 

štátna 

správa 

(OÚ), 

SIŽP 

02.02 

Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie 
TANAP    31.12.2022 6 030,00 

150,00 

 

EF 

 
1500 

Stanoviská, 

odborné 

podklady 

štátna 

správa,  

ŠOP SR  
Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov 
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štátnej správy a ich evidencia (stanoviská k EIA, SEA, § 28 zákona 

č. 543/2002 Z. z.)  

9 000 ON EF 

02.03 

Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny 

(OCHČPK) 

a) účasť na revíziách CHÚ, chránených stromov, konaniach 

a kontrolách orgánov štátnej správy a poskytovanie súčinnosti 

úradom životného prostredia 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  

TANAP    31.12.2022 301,00 
50,00 EF 30 

Odborné 

podklady, 

účasť na 

revíziách 

a konaniach  

štátna 

správa, 

SIŽP 

02.04 
Účasť v odborných komisiách 

účasť v relevantných pracovných skupinách  
TANAP    31.12.2022 501,00 

  
50 

Odborné 

podklady 

MŽP SR, 

MPRV 

SR 

02.05 

Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie 

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 

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 členov dobrovoľnej stráže prírody 

d) udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne stráže prírody, 

poskytovanie potrebnej výstroje a pomôcok (vrátane členov 

dobrovoľnej stráže prírody) a uhrádzanie výdavkov súvisiacich s 

výkonom ich funkcie 

e) výkon súčinnostných služieb s Policajným zborom, členmi stráže 

prírody, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a 

orgánmi a organizáciami na základe zmluvy alebo dohody 

(Vojenská polícia, obecná polícia) 

f) vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov  

TANAP    31.12.2022 28 577,00 

 

26 500,00 

 

110 000,00 

 

EF 

 

ON EF  

13 830 

Kontroly, 

evidencia, 

odznaky 

a preukazy    

Štátna 

správa,  

SIŽP, 

polícia 

02.06 

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania 

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, 

TANAP    31.12.2022 3 006,00 5 150,00 EF 300 

Dokumentácia 

ochrany 

prírody, 

stanoviská, 

odborné 

podklady 

TANAP, 

štátna 

správa, 

MŽP SR 
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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) 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) 

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. 

TANAP    31.12.2022 300,00   30 

Návrhy 

opatrení, 

odborné 

podklady, 

kontroly 

TANAP, 

štátna 

správa, 

MŽP SR a 

jeho 

rezortné 

organizáci

e 

02.08 

Pozemková držba a reprivatizácia 

a) Správa majetku štátu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov  a iných zákonov, vrátane vyjadrení 

a stanovísk 

b) Príprava zmlúv o nájme, o zriadení vecného bremena, 

o výpožičke, zámene majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov aj s ohľadom 

na §94 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov vrátane zaobstarávanie podkladav a 

zabezpečenie procesov schvoľovania zmlúv a ich registrácie na 

Okresnom úrade, katastrálnom odbore, zabezpečenie procesov 

urovnania užívanie matjetku štátu podľa platnej legislatívy 

c) Zabezpečenie prebiehajúceho  procesu reprivatizácie podľa 

zákona č. 229/1991 Zb. o prinavrátení vlastníckych vzťahov k pôde 

a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č. 503/2003 Z.z. 

o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 

180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 

k pozemkom v znení neskorších predpisov,  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 

Z.z. o zmiernení majetkových krívd spôsobených cirkvám 

a náboženských spoločnostiam v znení neskorších predpisov, 

TANAP 31.12.2022  

70 000,00 

 

 

 

52 000,00 

ON EF 

 

 

 

EF 

6 542   
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vrátane štatistických údajov 

d) Plnenie úloh vznikajúcich podľa zákona č. 330/1991 Zb.  

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov 

e) Plnenie úloh daňovníka k pozemkom v správe a užívaní podľa 

zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady v znení neskorších predpisov 

f) Uplatňovanie a postavenie správcovstva vo vzťahu k zákonu č. 

97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov 

g) Evidencia nehnuteľného majetku štátu- pozemkov , evidencia 

v CEM ( centrálna evidencia majetku), protokoly , vyradenia 

a zaradenia nehnuteľného majetku-pozemkov, zmeny údajov 

v SAP, evidencia zmlúv k pozemkom vo vlastníctve štátu 

h) Konania a evidencia k osobitnému obhospodarovaniu lesa ( § 

51d) podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších 

predpisov, evidencia výnosov, nákladov 

i) Neoprávnené zásahy do nehnuteľného majetku- pozemkov 

v správe a užívaní organizácie, konania na odstránenie nezákonného 

stavu 

j) Zabezpečenie evidencie a procesov nájmov lesných pozemkov 

podľa prísl. ustanovení zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v znení 

neskorších predpisov aj s ohľadom na §94 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

k) Zabezpečenie evidencie a procesov nájmov poľnohospodárskych 

pozemkov podľa prísl. ustanovení zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 

a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov aj s ohľadom 

na §94 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

l) Konania a zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 

162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov 

m) Ochrana a konania ohľadne - pozemkov ( §62-63) podľa zákona 

č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov,  lesných pozemkov (§3-§10) podľa zákona č. 326/2005 

Z.z o lesoch v znení neskorších predpisov, poľnohospodárskych 

pozemkov (§3-§20) podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, vodných tokov a plôch (§43-§51) podľa 

zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov 

n) Úlohy vyplývajúce z postavenia správcu podielov neznámych 

a nezistených vlastníkov podľa ( §13-16) zákona č. 180/1995 Z.z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 

v znení neskorších predpisov a podľa (§51b) zákona č. 326/2005 

Z.z o lesoch v znení neskorších predpisov 

 

Spolu 02.00 „Súčinnosť s orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektami“ 66 844,00 

361 271,00 ON EF 

42 282     84 850,00 EF 

446 121,00 SPOLU 

03. STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY  

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. 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 
a) spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, upozorňovanie na 

povinnosť odstraňovania, vrátane organizovania informačných 

seminárov 

b) likvidácia nepôvodných a inváznych druhov bylín a drevín 

v prípade neznámych vlastníkov (mesto Vysoké Tatry, sútok Oravy a 

Váhu) 

c) odstraňovanie inváznych druhov rastlín podľa § 3 ods. 7 zákona č. 

150/2019 Z. z. 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.,  

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) vykonávanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných 

druhov na základe poverenia príslušného okresného úradu 

TANAP    31.12.2022 1 503,00 700,00 EF 150 
Manažmento

vé opatrenia  

MŽP SR, 

štátna 

správa,  

samospráva,  

vlastníci 

03.02 

Starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín 

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 

TANAP    31.12.2022 6012,00 
3 000,00 EF 600 Manažmento

vé opatrenia  

MŽP SR, 

štátna 

správa, 

vlastníci 
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(Belianske lúky, Vysoká bazička,  Gánovské slaniská, Spišskoteplické 

slatiny, Poš, Švihrová, Brezové, Medzi bormi, Peciská, Švábovská 

stráň, Mraznica, Mokriny)  

b) spolupráca na aktivitách v rámci projektu ŠOP SR "Manažmentové 

opatrenia v nelesných biotopoch chránených území – prvá etapa 

(akronym "Manažmenty I.)" 

c) opatrenia zamerané na kompenzovanie negatívnych účinkov na 

biotopy (§ 1 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky č. 170/2022 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 okresných 

úradov (OÚ) 

03.03 

Starostlivosť o chránené stromy (CHS)  
a) zabezpečenie praktickej starostlivosti o chránených stromov a ich 

skupín, vrátane stromoradí   (Dub v Prosieku - 1ks, Lipa v Ďuricovom 

sade - 1ks (k.ú. Lipt. Anna) 

b) diagnostika zdravotného stavu rizikových chránených stromov  

c) kontrola realizovaných opatrení praktickej starostlivosti 

TANAP    31.12.2022 5 952,00 1 500,00 EF 95 
Manažmento

vé opatrenia  

MŽP SR, 

štátna 

správa 

03.04 

Starostlivosť o chránené živočíchy 

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 

(Liptovský Ondrej, Važec) 

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) kontrola hniezdisk orla skalného 12 lokalít v rámci TANAPu a 

Chočských vrchov a kontrola hniezdisk orla kriklavého 10 lokalít v 

rámci TANAPu, Liptovskej a Podtatranskej kotliny  

h) realizácia technických opatrení na zníženie mortality 

obojživelníkov (k.ú. Liptovský Trnovec, Mlynčeky, Zuberec) a iných 

TANAP 31.12.2022 2 904,00 
500,00 EF 210 Manažmento

vé opatrenia 

MŽP SR, 

štátna 

správa 
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živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia 

úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine 

03.05 

Prevádzka sústavy záchranných zariadení a zabezpečenie 

starostlivosti o hendikepované živočíchy  

a) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v rámci 

TANAP-u 

 -   prevádzka záchranných zariadení,  

 - 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 TANAP-u 

 -  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 

TANAP    31.12.2022 3 052,00 

1 500,00 

500,00 

MŽP SR 

EF 
90 Manažmento

vé opatrenia  

MŽP SR, 

štátna 

správa 

03.06 

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 CHÚ 

d) označenie nových CHS a obnova chýbajúceho a poškodeného 

označenia CHS 

TANAP    31.12.2022 1 002,00 

500,00 

 

3 200,00 

MŽP SR 

 

EF 
100 Označenie    

MŽP SR, 

štátna 

správa, 

verejnosť 

03.07 

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 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 

f) úhrada nákladov vzniknutých škodami spôsobenými poľovnou 

zverou na poľnohospodárskych pozemkoch 

TANAP    31.12.2022 2 004,00 100,00 EF 
200 

Spolupráca s 

orgánmi 

štátnej 

správy, 

formuláre, 

centrálna 

databáza       

MŽP SR, 

štátna 

správa 

03.08 

Realizácia schválených programov starostlivosti (PS) o CHVÚ a 

chránené územia  

a) realizácia vybraných opatrení zo schválených PS o CHVÚ a iné 

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

b) odpočet plnenia opatrení a realizačných aktivít 

TANAP    31.12.2022 1 002,00 
300,00 

 

EF 

 

100 

Manažmento

vé opatrenia, 

administráci

a, kontrola 

výkonu 

MŽP SR, 

štátna 

správa 
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03.09 

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v 

lesných ekosystémoch 

spolupráca na projekte PBOL so ŠOP SR, realizácia opatrení v 

lesných ekosystémoch, zvyšovanie informovanosti o možnostiach a 

výhodách šetrného – prírode blízkeho obhospodarovania lesov, výkup 

pozemkov 

TANAP 31.12.2022 2 004, 00 300,00 

 

EF 

 

200 

Uzavreté 

zmluvy 

o starostlivos

ti a zmluvy 

o finančnom 

príspevku 

ŠOP SR,  

TANAP,  

vlatníci 

03.10 

PCV -  Údržba turistických značených chodníkov 

bežná údržby, väčšie opravy, dláždenie, údržba a výstavba 

premostení, výstavba zábran, zvyšovanie bezpečnosti pohybu 

návštevníkov, prerezávanie chodníkov v kosodrevine, v pásme lesa , 

technické pomôcky na chodníkoch - reťaze a pod. 

TANAP 31.12.2022  

35 000,00  

                         

117 330,00                

D-MPRV 

 

EF 

4 200 manžment. 

opatrenia 

verejnosť, 

odborná 

verejnosť, 

03.11 

PCV - Ochrana a estetika prírody, turistická infraštruktúra 

prevádzka horolezeckého táboriska v Bielovodskej doline, 

Symbolického cintorína, spočítanie návštevnosti čistenie priestorov 

po návštevníkoch, ochranné služby, budovanie a údržba pútačov, 

kosenie horských lúk, výsaba a úprava zelene 

TANAP 31.12.2022  

50 000,00 

20 670,00 

7 000,00 

D-ON –MPRV 

  D-MPRV 

EF 

4 160 manžment. 

opatrenia 

verejnosť, 

odborná 

verejnosť, 

03.12 
PCV - Ochrana vodného režimu 

čistenie potokov, čistenie plies, výstavba protipovodňových zariadení, 

výstavba a údržba objektov na zarybňovanie, potápačské práce, 

protipovodňová ochrana majetku 

TANAP 31.12.2022  

30 000,00 

14 000,00 

17 000,00 

D-ON -MPRV   

D-MPRV    

EF 

4 000 manžment. 

opatrenia 

verejnosť, 

odborná 

verejnosť, 

03.13 

PCV - Ochrana živočíšstva  

výstavba a údržba kŕmnych zariadení, soľníkov, starostlivosť o 

políčka pre zver, zber semena na zimné prikrmovanie zveri, ochranná 

služba proti škodám spôsobených zverou v poľnohospodárskych 

kultúrach, v lese 

TANAP 31.12.2022  

30 000,00 

19 000,00 

30 998,00 

D-ON –MPRV 

D-MPRV 

EF 

4 000 manžment. 

opatrenia 

verejnosť, 

odborná 

verejnosť, 

03.14 

PCV - Starostlivosť o genofond rýb  

chov rýb, zarybňovanie tatranských potokov 

TANAP 31.12.2022  

30 000,00 

8 280,00 

36 720,00 

D-ON –MPRV 

D-MPRV 

EF 

4 200 manžment. 

opatrenia 

verejnosť, 

odborná 

verejnosť, 

03.15 
SoLE -  Umelá obnova lesa  

zalesňovanie plôch 

TANAP 31.12.2022  

2 000,00 

146 000,00 

ON VZ 

VZ 

700 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.16 

SoLE - Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa 

TANAP 31.12.2022  
1 300,00 VZ 

355 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 
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03.17 
SoLE - Odstraňovanie, preskávanie, prerezávanie zbytokov po 

náhodnej ťažbe 

TANAP 31.12.2022  

1 000,00 

51 200,00 

ON VZ 

VZ 

350 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.18 
SoLE - Ochrana mladých lesných porastov  

vyžínanie buriny, ochrana proti zveri, burine, výstavba minioplôtkov 

TANAP 31.12.2022  

2 000,00 

150 200,00 

ON VZ 

VZ 

800 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.19 

SoLE - Prečistky 

TANAP 31.12.2022  

181 918,00 

2 000,00 

65 482,00 

EF 

ON VZ 

VZ 

600 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.20 

SoLE - Ochrana lesa  

proti hmyzím škodcom, proti lúpaniu zveri, údržba ochranných 

chodníkov, zriaďoavnie lapákov, lapačov, asanácia lapačov a lapákov, 

lúpanie dreva 

TANAP 31.12.2022  

95 150,00 

86 888,00 

ON VZ 

VZ 

800 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.21 
SoLE - Ostatné práce  

udržiavanie presekov, pásov, odstraňovanie nežiadúcej tenčiny, krov, 

odstrańovanie zbytkov po kalamite, oplocovanie, ťažbová činnosť 

TANAP 31.12.2022  

15 000,00 

31 900,00 

ON VZ 

VZ 

750 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.22 
Semenárstvo  

údržba, dopĺňanie vrúbľovancami, kosenie, tvarovanie, ochrana, zber 

semien, lúštenie semien 

TANAP 31.12.2022  

2 000,00 

30 000,00 

ON VZ 

VZ 

1 500 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.23 

Škôlkárstvo  

príprava pôdy, siatie, zakladanie, škôlkovanie, vyzdvihovanie, 

obaľovanie, pletie, zavlažovanie, opravy oplotenia, údržba snehových 

jám 

TANAP 31.12.2022  

40 000,00 

93 000,00 

ON VZ 

VZ 

2 238 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.24 

Výroba sena a senáže 

TANAP 31.12.2022  

1 700,00 

40 000,00 

ON VZ 

VZ 

132 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

03.25 
Ostatná starostlivosť o lúky 

čistenie, mulčovanie, drobná lesná výroba 

TANAP 31.12.2022  

1 000,00 

18 300,00 

ON VZ 

VZ 

120 

praktická 

starostlivosť 

o lesné 

ekosystémy 

verejnosť, 

štátna 

správa 

Spolu 03.00 „Starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny“ 25 435,00 

714 270,00 VZ 

30 650     
161 850,00 ON VZ 

401 066,00 EF 

140 000,00 D-ON MPRV 
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96 950,00 D-MPRV 

2 000,00 MŽP SR 

1 516 136,00 SPOLU 

04. 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)  
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 zaeviduje jeho výskyt 

TANAP    31.12.2022 1 202,00 
200,00 EF 120 

Databázy, 

údaje v 

KIMS, 

podklady                   

pre 

dokumentáci

u ochrany 

prírody      

verejnosť, 

štátna 

správa 

04.02 

Mapovanie ohrozených a chránených 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 prieskumy chránených území (Čikovská, Brezina, 

Trstinné lúky) 

c) mapovanie biotopov pre tvorbu celoslovenskej mapy 

biotopov/ekosystémov 

d) mapovanie výskytu druhov a biotopov v zmysle požiadaviek EK 

(Scientific Reserve) 

e) inventarizácia starších prírodo-ochranársky a ekosystémovo 

cenných lesných porastov za účelom zabezpečenia ich trvalej ochrany 

a prežitia bez priamych antropických vplyvov. 

f) 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 

TANAP    31.12.2022 8 507,00 150,00 EF 350 

Databázy, 

údaje v 

KIMS, 

podklady                   

pre 

dokumentáci

u ochrany 

prírody      

štátna 

správa 

04.03 

Geologický a geomorfologický prieskum významných 

anorganických javov a foriem 

a) inventarizačný výskum penovcov, travertínov a vodopádov 

b) inventarizačný výskum iných anorganických foriem a javov  

TANAP 31.12.2022 300,00 
50,00 EF 30 

Databázy, 

podklady                   

pre 

dokumentáci

u ochrany 

prírody 

MŽP SR, 

štátna 

správa 

04.04 
Ekosystémové služby (MAES-SK)     

spolupráca na tvorbe mape ekosystémov  a hodnotení jednotlivých 

ekosystémových služieb 

TANAP          31.12.2022 501,00 
  50 Mapa 

ekosystémov 
MŽP SR 
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04.05  

Biologický a ekologický výskum pre potreby ochrany prírody, 

vrátane výskumu zameraného na invázne druhy 
TANAP          31.12.2022 300,00 

  30 

 Podklady 

pre 

dokumentáci

u 

 MŽP SR,  

štátna 

správa 

04.06 

Výskumné projekty a monitoring, prevádzka knižnice  

výchovno-vzdelávacie aktivity, publikačná činnosť, účasť na 

seminároch, odborných stretnutiach, podklady pre štátne orgány a 

organizácie, organizovanie konferencií, účasť vo vedeckých radách a 

komisiách 

TANAP          31.12.2022  

128 880,00 

2 431,00 

D-ON MPRV    

EF 
6 215 

  

04.07 Činnosť Múzea TANAPu  

zbierkotvorná a múzejná činnosť 

TANAP          31.12.2022  

20 790,00 

3 000,00 

D-ON MPRV 

D-MPRV 
6 300 

  

04.08 

Činnosť Expozície tatranskej prírody 

TANAP          31.12.2022  

50 000,00 

600,00 

D- ON MPRV   

D-MPRV 
6 300 

  

04.09 
Monitoring biotopov a druhov európskeho významu 

a) realizácia monitoringu na trvalých monitorovacích lokalitách 

b) spracovanie a editácia záznamov z výkonu monitoringu do KIMS 

TANAP 31.12.2022 50 000 

651,00 

349,00 

MŽP SR 

EF 
3 000 

informačný 

systém, 

databázy, 

správy pre 

EK 

ŠOPSR, 

MŽP SR, 

EK, štátna 

správy, 

odborná 

verejnosť,  

Spolu  04.00 „Monitoring, mapovanie a výskum“ 60 810,00 

3 180,00 EF 

22 395     
199 670,00 D-ON MPRV 

3 600,00 D-MPRV 

651,00 MŽP SR 

207 101,00 SPOLU 

05. PREVÁDZKA NÁUČNÝCH ZARIADENÍ, VÝCHOVA, VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA  

   

05.01 

Náučné zariadenia v prírode - zabezpečenie činnosti  

a) sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch, náučných 

lokalitách  

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 panelov 

a tabúľ  

  

TANAP 

  

  

31.12.2022 4 302,00 300,00 EF 80 

poskytovanie 

informácií o 

ochrane prírody 

verejnosť, 

návštevníci 

chránených 

území 

05.02 
Výchovno-vzdelávacie  aktivity pre rôzne cieľové skupiny  

a) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie environmentálnej 
TANAP 31.12.2022 1 503,00 

350,00 EF 4 900 výstavy, exkurzie, 

súťaže, 
verejnosť, školy 
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výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, účasť a ich prezentácia 

na rezortných podujatiach 

b) podujatia organizované v rámci významných ochranárskych dní  

c) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných na 

ochranu prírody pre školy, lesná pedagogika  

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

vedomostné, fotografické), nákup, tvorba alebo tlač bannerov v rámci 

osvetovej činnosti významných dní, tematických podujatí, či iných 

vlastných výstav (napr. Noc výskumníkov, Deň Zeme, Envirohry, 

Šiška, Ekotopfilm) 

e) iné aktivity (napr. krúžky, tábory) 

2 000,00 D-MPRV vzdelávacie 

programy, 

prezentácie, 

propagačné 

materiály 

05.03 

Interné odborné vzdelávanie 

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 

krovinorezov, monitoringu a pod.) 

TANAP 31.12.2022 3 006,00 
200,00 EF 300 

porady, školenia 
zamestnanci 

TANAPu 

05.04 

Propagácia  

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) tlačové správy a organizácia tlačových besied s médiami k činnosti 

organizácie  

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

príspevky) 

d) príprava podkladov a prezentácií za účelom propagácie slovenskej 

prírody 

e) súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít MŽP SR  

TANAP 31.12.2022 1 503,00 

1 050,00 

50 330,00 

2 000,00 

EF 

D-ON 

MPRV 

D-MPRV 

150 

web stránky, 

FCB, informačné 

a propagačné 

materiály, 

prezentácie 

verejnosť 

05.05 
Propagácia biosférických rezervácií (BR)  

a) propagácia BR, vytvorenie a priebežná aktualizácia web stránky pre 

BR  

TANAP 31.12.2022 1 002,00 
100,00 EF 100 

web stránka verejnosť 

05.06 
Aktualizácie obsahu internetových stránok  

a)   aktualizácia internetových stránok a aplikácií  

b)   aktualizácia stránok na sociálnych sieťach 

  

TANAP 

  

31.12.2022 1 503,00   150 
web stránka 

FCB 
verejnosť 

05.07 

Propagácia a vydávanie časopisu TATRY  

a) edično-propagačná činnosť - vydávanie propagačných materiálov, 

letákov, účasť na výstavách, tlačových besedách, nákup tovaru na 

predaj v múzeu a infocetrách, organizovanie propagačných podujatí 

b) časopis TATRY - vydávanie dvojmesačníka, 61. ročník 

  

TANAP 

  

31.12.2022  

35 000,00 

15 000,00 

670,00 

D-ON 

MPRV 

D-MPRV 

EF 

5 000 

informačné 

a propagačné 

materiály, 

prezentácie 

verejnosť 

Spolu 05.00 „Prevádzka náučných zariadení, výchova, vzdelávanie, edičná činnosť 12 819,00 
85 330,00 D-ON MPRV 

10 680     
19 000,00 D-MPRV 
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a propagácia“ 2 670,00 EF 

107 000,00 SPOLU 

06. 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 úlohami vyplývajúcimi 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 

a) priebežná aktualizácia GIS vrstiev CHÚ a CHS, postupné 

aktualizovanie vrstvy CHÚ v kategórii 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  

e) dopĺňanie a aktualizácia databázy povrchových anorganických 

javov a lomov pre potreby ochrany prírody 

f) manažment údajov, hodnotenie kvality údajov,  poskytovanie 

údajov  

g) implementovanie API rozhraní pre poskytovanie referenčných 

údajov a otvorených datasetov v roli poskytovateľa 

TANAP  31.12.2022 1 202,00 
  120 

Odborný podklad, 

databáza,  

GIS vrstvy 

Štátna správa, 

MŽP SR, ŠOP 

SR, SIŽP, 

odborná 

verejnosť 

06.02 

Reporting pre Európsku komisiu a Európsku environmentálnu 

agentúru 

a) poskytovanie podkladov pre ŠOP SR pre správy v zmysle smernice 

o biotopoch a smernice o vtákoch  

b) spolupráca pri správe databázy území Natura 2000 (Štandardný 

dátový formulár/SDF)  

TANAP  31.12.2022 200,00 
  20 

Vyplnené 

formuláre, 

databázy, 

pripravené 

priestorové 

informácie,  

MŽP SR,  

ŠOP SR,  

Európska 

komisia, EEA 

  

06.03 Príprava podkladov pre výročné správy 

správa o stave životného prostredia, zelená správa,  štatistický úrad,  

štatistiky pre OECD,  správa o stave vodného hospodárstva 

TANAP  31.12.2022 200,00 
  20 

Odborný podklad 

MŽP SR, 

rezortné 

organizácie, 

MPRV SR, 

verejnosť 

06.04 

Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a Štátny 

zoznam chránených území 

a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti  

b) aktualizácia údajov do Štátneho zoznamu CHÚ 

c) mapové podklady k stanoviskám, správam, posúdeniam 

TANAP  31.12.2022 450,00 
  45 

Odborný podklad 
Štátna správa, 

verejnosť 
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d) tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS 

06.05 

Zabezpečenie prevádzky, tvorba a údržba a aktualizácia 

hardwarového a softwarového vybavenia  

a)  servis a údržba serverov, IT infraštruktúry a správa počítačovej 

siete (HW) 

b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, podpora 

užívateľských aplikácií 

c) administrácia webového servera 

d) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií, prechod na 

niektoré OpenSource riešenia 

e) správa, prevádzka a údržba zabezpečovacích systémov  

f) nákup HW a SW pre 10 zamestnancov 

g) administrácia a vývoj internetových, intranetových stránok a 

aplikácií 

h) zabezpečenie internetového pripojenia S TANAPu   

TANAP  31.12.2022 20 801,00 

38 500,00 

 

48 000,00 

EF 

 

ON EF 

4 566 

Zabezpečenie 

fungovania IS  

S TANAPu 

  

  

S TANAP-u 

  

  

Spolu 06.00 „Reporting, informatika a dokumentácia“ 22 853,00 

38 500,00 EF 

4 771     48 000,00 ON EF 

86 500,00 SPOLU 

07. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

07.01 

Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov environmentálnej 

výchovy – náučné zariadenia 

a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných 

bodov, informačných stredísk (oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, 

terénne úpravy, obnova náterov) 

 

 

 

TANAP 

  

31.12.2022 802,00 1 000,00 EF 80 
náučné zariadenia verejnosť 

07.02 

Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového 

parku  

a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných 

komunikáciách v zmysle vyhlášky (STK, EK a pod.) 

b) príprava a realizácia VO, nákup vozidiel 

TANAP 31.12.2022 22 500,00 
500,00 EF 100 vozový park 

zamestnanci          

S TANAPu 

07.03 

Opravy a údržba lesných ciest, zvážnic a odvozných miest  

opravy povrchov ciest štrkových, asfaltových, cementovej 

stabilizácie, opravy oporných múrov a izbíc, opravy a údržba odrážok, 

čistenie priekop, opravy a údržba (čistenie) priepustov, opravy 

mostov, starostlivosť o dopravné značenie a rampy, zimné značenie, 

údržby, pluhovanie 

TANAP 31.12.2022  

227 000,00 

3 000,00 

10 000,00 

VZ 

ON VZ 

EF 

2000 objekty TANAPu 
zamestnanci          

S TANAPu 

07.04 

Opravy a udržiavanie budov   

opravy na stavebných konštrukciách, inštalačné práce – elektrika, 

voda, plyn, kúrenie, revízie, chystanie palivového dreva, čistenie 

komínov, upratovanie, pranie prácdlo, vývoz odpadu , odpisy, dane, 

poplatky, energie 

TANAP 31.12.2022  

154 000,00 

66 000,00 

323 000,00 

VZ 

ON VZ 

EF 

2000 
budovy, objekty 

TANAPu 

zamestnanci          

S TANAPu 
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07.05 

Opravy a udžiadavanie ostatných stavieb  

opravy a údržby studní, malých vodných elektrárni, vodovodov, 

elektrických a plynových prípojok, osvetlení , odpisy, dane, poplatky, 

energie 

TANAP 31.12.2022  

57 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

VZ 

ON VZ 

EF 

2156 objekty TANAPu 
zamestnanci          

S TANAPu 

07.06 
Investičné akcie  

rekonštrukcia budovy vo Svite -strecha, odkvapy, brána, oplotenie 
TANAP 31.12.2022 17 500,00 

155 000,00 EF 500 
budovy, objekty 

TANAPu 

zamestnanci          

S TANAPu 

Spolu 07.00 „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ 40 802,00 

438 000,00 VZ 

6 836     
72 000,00 ON VZ 

492 500,00 EF 

1 002 500,00 SPOLU 

08. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  

08.01 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsar, 

Irán, 1971) 

a)  aktualizácia Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024 k 

aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do r. 

2024 

b) aktualizácia ramsarských formulárov a máp, mapovanie 

mokraďových biotopov v povodí rieky Belá (TANAP) a dopracovanie 

podkladov pre návrh ramsarskej lokality v povodí Belej (v spolupráci 

s expertmi) 

Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) 

a) spolupráca so sekretariátom Ramsarského dohovoru pri aktualizácii 

Návodu na fungovanie regionálnych iniciatív, činnosť v rámci 

Pracovnej skupiny dohovoru pre regionálne iniciatívy 

b) príprava a implementácia relevantných projektov 

TANAP 31.12.2022 501,00 
  50 

Odborné 

podklady, správy, 

manažmentové 

opatrenia 

ŠOP SR, MŽP 

SR, S TANAPu 

08.02 

Realizácia programov UNESCO 

Program „Človek a biosféra (Man and Biosphere - MAB)“ 

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) organizovanie zasadnutia koordinačnej rády BR 

e)  implementácia akčného plánu BR  

f) stretnutia s vedeckými a odbornými subjektmi 

TANAP 31.12.2022 1 002,00   100 

Odborné 

podklady, správy, 

manažmentové 

opatrenia 

  

S TANAP,      

MŽP SR 

  

08.03 
Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny 

v susedných a ostatných krajinách  
TANAP 31.12.2022 150,00 

  15   

Podpísané 

  

S TANAP,     
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a) realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych dohôd 

a vykonávacích protokolov; príprava a realizácia spoločných 

projektov: 

Poľsko - spolupráca s Tatrzańskim Parkom Narodowym  

Česko – spolupráca s NP Šumava 

USA – Rocky Mountain NP 

dohody, 

spolupráca 

MŽP SR,         

ŠOP SR 

  

  
  

Spolu 08.00 „Medzinárodná spolupráca“ 1 653,00 
 

 
165     

0,00 SPOLU 

09. PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV 
 

09.01 

Technická asistencia pre projekty 

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 SK-AT, SK-HU, SK-CZ, PL-SK a 

i.) 

c) koordinácia a podpora implementácie projektov, vrátane verejného 

obstarávania a finančného manažmentu 

d) spolupráca s manažérmi 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 (OP KZP, INTERREG SK-HU, SK-CZ, SK-

AT) 

TANAP 31.12.2022 4 810,00   480 

Projektové 

žiadosti, zámery, 

usmernenia, 

metodické 

dokumenty, 

monitorovacie 

správy 

ŠOP SR, MŽP 

SR, RO 

operačných 

programov, 

donori, S 

TANAP 

09.02 

OPKŽP – Veľké šelmy (kód projektu: SOP22141) 

Realizácia opatrení programov starostlivosti o veľké šelmy na 

Slovensku 

a) spolupráca pri vypracovaní komplexnej databázy komisionálne a 

nekomisionálne šetrených škôd spôsobených veľkými šelmami                                                                                                                                                  

b) realizácia fotomonitoringu veľkých šeliem                                                                                                                                     

c) realizácia telemetrického sledovania  

d) ochrana biotopov veľkých šeliem pred nežiadúcimi antropickými 

vplyvmi 

e) realizácia veľkoplošného monitoringu vlka na základe pobytových 

znakov a medveďa na stacionároch 

TANAP 31.12.2022 
 

5 010,00 OPKŽP 500 

odborné 

podklady, 

databázy, výkon 

strážnej služby 

ŠOPSR, MŽP 

SR, S TANAPu,  

štátna správa, 

verejnosť 

09.03 

Projekt APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom 

biosférických rezervácií (BIO RESERVE) 

Návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho 

modelu fungovania biosférických rezervácií v podmienkach 

Slovenska 

TANAP 
31.12.2022   

Grantová 

schéma 

APVV 

600 

Odborné 

podklady, 

publikácie, 

vedecké práce, 

analýzy, štúdie, 

ŠOP SR, MŽP 

SR, MZaEZ SR, 

UMB, ÚKE 

SAV, S TANAP 
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modely 

fungovania, 

pracovné 

stretnutia, webová 

stránka 

09.04 

NaturaSat- software for exploring Natura 2000 habitats by 

satellite data (SOP24112) 
projekt v rámci  ESA- Európska vesmírna agentúra 

Aktivity v rámci pracovných balíkov: WP3 (Software Programming, 

Verification and Validation), WP4 (Sotware Documentation) - 

príprava podkladov k vybraným dokumentáciám (Application 

Examples doc., Používateľská príručka a.i.), WP5 (Parameter 

Optimization of Automatic Segmentation), WP6 (Deep Learning 

Classification), WP7 (Nature 2000 Habitats Exploration and 

monitoring ) 

TANAP 
31.12.2022    50 

implementácia 

projektu, využitie 

satelitných 

snímok 

SAV, ŠOP SR, 

verejnosť,             

S TANAP 

09.05 
LIFE "Živé rieky - Belá" 

Implementácia vodného plánu do PS o SKUEV0141 Belá 
TANAP 31.12.2022 200,00   20 PS o ÚEV Belá 

TANAP, SVP 

š.p. vlastníci 

pozemkov, 

regionálny 

stakeholderi 

09.06 HUSKROUA/1701/LIP/009 Cesty k zdravým lesom TANAP 31.12.2022  3 350,00 
HUSKROU

A 
100 

Zdravý les, 

stretnutia 
verejnosť 

Spolu 09.00 „Príprava a realizácia projektov“ 5 010,00 

3 350,00 HUSKROUA 

1 750     5 010,00 OPKŽP 

8 360,00 SPOLU 

10. INÉ ÚLOHY 
 

  

10.01 

Prevádzkový a ekonomický servis  

samotná prevádzka administratívnych budov, revízie, náklady na 

administratívnych a ekonomických zamestnancov, miestne dane a 

poplatky, spotreba režijného materiálu a iné náklady priamo súvisiace 

s prevádzkou budov, zabezpečenie ochranných pomôcok 

TANAP 31.12.2022 45 524,00 

200974,19  

9 000,00 

D-ON 

MPRV 

EF 

1 200 
TANAP TANAP  

  

10.02 

Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú v správe ŠOP 

SR v zmysle § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. 

a) príprava výkupu pozemkov štátom, správa pozemkov  

b) zmluvy a záväzky vyplývajúce zo správy majetku štátu (OLH) 

c) spracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov  

d) evidencia nájomných zmlúv a zmluvnej starostlivosti 

TANAP 
31.12.2022

  
1 503,00 5 000, 00 

 

EF 

 

150 
Pozemky v CHU  

  

 TANAP 

  

 10.03 
Riadenie a manažment pracoviska 

TANAP 
31.12.2022

  
10 020,00   1 000 

riadenie            S 

TANAP-u 
TANAP 

10.04 Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2022 a vypracovanie TANAP 31.12.2022 1 002,00   100 plány hlavných TANAP 
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plánu hlavných úloh na rok 2023   úloh 

10.05 

Nájom parkovacích plôch a doprava návštevníkov 

TANAP 
31.12.2022

  
 25 000,00 VZ  

platba 

parkovného, 

doprava turistov 

TANAP 

10.06 
Prevádzkový a výrobný servis  

osobné náklady TZH, kancelársky materiál TANAP 31.12.2022  

710 000,00 

 

5 459,00 

ON EF 

 

EF 

101 231 TANAP TANAP 

Spolu  10.00 „Iné úlohy“ 58 049,00 

25 000,00 VZ 

103 681     
710 000,00 ON EF  

19 459,00 EF 

200 974,19 D-ON MPRV 

955 433,19 SPOLU 

S P O L U 311 308,00 

2 651,00 MŽP SR 

224 910 
  

233 850,00 ON VZ 

1 177 270,00 VZ 

5 010,00 OPKŽP 

3 350,00 HUSKROUA 

625 974,19 D-ON MPRV 

119 550,00 D-MPRV 

1 119 271,00 ON EF 

1 053 625,00 EF 

4 340 551,19 SPOLU 

        
  

        
 

Vysvetlivky k finančným zdrojom:             

 
HUSKROUA - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko - Rumunsko - Ukrajina  

  

 

MŽP SR K - účelovo viazané financie mimo príspevku (zdroj 111, kontrakt) 

MŽP SR - financie MŽP SR mimo príspevku 

 

  

 
ON MŽP SR  -   osobné náklady z MŽP SR  

  

 

VZ  - vlastné zdroje 

ON VZ – osobné náklady vlastné zdroje  

 

  

 

OPKŽP - finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov – Operačný program kvalita životného prostredia 
  

Poznámka: Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zdroj 111 sú tvorené: 

- Delimitácia z MPRV SR – 739 050 

- Zostatok na účte k 31.3. zo  štátneho rozpočtu – 6 474 

- Oznámenie záväzných ukazovateľov rozpočtu MŽP SR č. 18245/2022 – 313 959 

Spolu: 1 059 483 € 

 

 

  

 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám:   

CHA – chránený areál  

PR – prírodná rezervácia  
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NP – národný park  

NPP – národná prírodná pamiatka  

NPR – národná prírodná rezervácia  

PP – prírodná pamiatka  

ÚEV  - územie európskeho významu 

CHVÚ - chránené vtáčie územie   

IS - informačný systém 

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

CHS - chránený strom 

OCHČPaK - osobitne chránené časti prírody a krajiny 

PS - program starostlivosti 

 


