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A. Úvod 

A.1 Všeobecný úvod 

Prioritné akčné rámce (ďalej len „PAF“) sú viacročné strategické plánovacie nástroje, ktorých cieľom je 
poskytnúť komplexný prehľad opatrení potrebných na vykonávanie celoeurópskej sústavy Natura 2000 
a súvisiacej zelenej infraštruktúry s uvedením financovania potrebného na tieto opatrenia a ich 
prepojenia s príslušnými programami financovania EÚ. V súlade s cieľmi smernice EÚ o biotopoch1, na 
ktorej je založená sústava Natura 2000, sú opatrenia stanovené v PAF určené hlavne na to, „aby sa 
prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a flóry európskeho významu zachovali v priaznivom stave 
ochrany alebo do takéhoto stavu obnovili, pričom sa zohľadnia hospodárske, sociálne a kultúrne 
požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky.“ 

Právnym základom PAF je článok 8 ods. 1 smernice o biotopoch2, v ktorom sa vyžaduje, aby členské 
štáty v prípade potreby zaslali Komisii svoje odhady týkajúce sa spolufinancovania z prostriedkov 
Európskej únie, ktoré považujú za nevyhnutné na splnenie týchto svojich záväzkov vo vzťahu k sústave 
Natura 2000: 

• vytvoriť potrebné ochranné opatrenia obsahujúce v prípade potreby príslušné plány riadenia, 
osobitne navrhnuté pre dané lokality alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja,  

• vytvoriť primerané štatutárne, administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú 
ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených 
v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto lokalitách. 

PAF sú preto zamerané na určenie potrieb financovania a priorít, ktoré priamo súvisia s konkrétnymi 
ochrannými opatreniami vytvorenými pre lokality sústavy Natura 2000 tak, aby sa na úrovni lokalít 
dosiahli ciele ochrany tých druhov a typov biotopov, pre ktoré boli dané lokality označené za chránené 
(ako sa vyžaduje v článku 6 ods. 1 smernice o biotopoch). Vzhľadom na to, že sústava Natura 2000 
zahŕňa aj osobitne chránené územia vymedzené podľa smernice EÚ o vtákoch (2009/147/EHS)3, 
uvádzajú sa aj potreby financovania a prioritné opatrenia týkajúce sa druhov vtákov v osobitne 
chránených územiach. 

Členské štáty sa vyzývajú, aby vo svojich PAF predložili aj ďalšie opatrenia a potreby financovania 
týkajúce sa širšej zelenej infraštruktúry4. Takéto opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry sa do PAF 
majú zahrnúť, ak prispievajú k ekologickej súdržnosti sústavy Natura 2000, a to aj v cezhraničnom 
kontexte, a k cieľu zachovať alebo obnoviť priaznivý stav ochrany cieľových druhov a biotopov. 

                                                             
1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701.  
2 Článok 8 ods. 1: „Súčasne s návrhmi lokalít, ktoré prichádzajú do úvahy ako osobitne chránené územia, v ktorých sa 
vyskytujú prioritné typy prirodzených biotopov a/alebo prioritné druhy, pošlú členské štáty v prípade potreby Komisii svoje 
odhady týkajúce sa spolufinancovania Spoločenstvom, ktoré považujú za nevyhnutné na splnenie ich záväzkov podľa článku 6 
ods. 1.“ 
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147.  
4 Zelená infraštruktúra sa vymedzuje ako „strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí s ďalšími 
environmentálnymi prvkami navrhnutými a riadenými tak, aby poskytovala širokú škálu ekosystémových služieb“. 
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Vo svojej osobitnej správe č. 1/2017 o sústave Natura 20005 Európsky dvor audítorov dospel k záveru, 
že prvé dokončené PAF (pre viacročný finančný rámec 2014 – 2020) neposkytli spoľahlivý obraz 
o skutočných nákladoch na sústavu Natura 2000. Dvor audítorov v správe poukázal na potrebu 
aktualizovať formát PAF a poskytnúť ďalšie usmernenia na zlepšenie kvality informácií, ktoré členské 
štáty poskytujú vo svojich PAF. Nedávny akčný plán EÚ pre prírodu, ľudí a hospodárstvo6 obsahuje 
záväzok k tomuto procesu s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali spoľahlivejšie 
a harmonizovanejšie odhady svojich finančných potrieb na sústavu Natura 2000.  

Vo svojich záveroch o tomto akčnom pláne7 Rada Európskej únie uznala potrebu ďalšieho zlepšovania 
viacročného finančného plánovania investícií do prírody a súhlasila s tým, že je potrebné aktualizovať 
a zlepšiť PAF. Význam lepšieho prognózovania potrieb financovania na sústavu Natura 2000 pred 
prijatím ďalšieho viacročného finančného rámca EÚ vo svojom uznesení uznal aj Európsky PAFlament8.  

A.2 Štruktúra aktuálneho formátu PAF 

Súčasný formát PAF je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivé informácie o prioritných potrebách 
financovania súvisiacich so sústavou Natura 2000 s cieľom začleniť ich do príslušných nástrojov 
financovania EÚ v budúcom viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027. Z tohto dôvodu je potrebné, 
aby boli finančné potreby v PAF rozčlenené na takú úroveň, ktorá by vo viacročnom finančnom rámci 
2021 – 2027 umožnila účinné pridelenie finančných prostriedkov z príslušných fondov EÚ na sústavu 
Natura 2000. S ohľadom na tento cieľ sa v PAF zohľadňujú aj skúsenosti, ktoré členské štáty EÚ 
a regióny získali počas viacročného finančného rámca 2014 – 2020.  

Dôležitou súčasťou aktuálneho formátu PAF je požadované rozčlenenie opatrení na zachovanie 
a obnovu súvisiacich so zelenou infraštruktúrou a sústavou Natura 2000 podľa širších kategórií 
ekosystému. Navrhovaná typológia ekosystémov pozostávajúca z ôsmich tried je do značnej miery 
založená na typológii MAES, ktorá bola vytvorená ako koncepčný základ pre hodnotenie ekosystémov 
v celej EÚ9. Komplexná databáza, v rámci ktorej sa priraďujú jednotlivé druhy a typy biotopov 
s európskym významom k ekosystémom MAES, je k dispozícii na stiahnutie z webového sídla Európskej 
environmentálnej agentúry10. Odporúča sa, aby sa pri priraďovaní opatrení a nákladov k typom 
ekosystémov do značnej miery vychádzalo z uvedenej typológie.  

Predloženie prioritných opatrení a nákladov súčasného PAF si vyžaduje rozlišovanie medzi 
prevádzkovými nákladmi a jednorazovými výdavkami. Kým prevádzkové náklady sa zvyčajne spájajú 
s opakovanými opatreniami, ktoré je potrebné vykonávať dlhodobo (napr. personálne náklady na 
správu lokalít, ročné platby poľnohospodárom na agroenvironmentálne opatrenia na trávnych 
porastoch atď.), jednorazové výdavky typicky súvisia s jednorazovými opatreniami, ako sú projekty 
obnovy biotopov, rozsiahle investície do infraštruktúry, nákup tovaru dlhodobej spotreby atď. Správne 

                                                             
5 Osobitná správa č. 1/2017. Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej potenciálu je potrebné väčšie úsilie 
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40768.  
6 COM(2017) 198 final: Akčný plán EÚ pre prírodu, ľudí a hospodárstvo 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf.  
7 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/  
8 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre prírodu, ľudí a hospodárstvo (2017/2819 
(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference= P8-TA-2017-0441.  
9 https://biodiversity.europa.eu/maes  
10 Väzby druhov a typov biotopov na ekosystémy MAES https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-
species-and-habitat#tab-european-data.  
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začlenenie nákladov do jednej z týchto kategórií („prevádzkové“ alebo „jednorazové“) bude veľmi 
dôležité na správne priradenie opatrení k jednotlivým fondom EÚ. 

Napokon prioritné opatrenia tohto PAF prispejú nielen ku konkrétnym cieľom smerníc EÚ o prírode, 
ale poskytnú spoločnosti významné sociálnoekonomické prínosy, ako aj prínosy z hľadiska 
ekosystémových služieb. Medzi prínosy môže patriť zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu 
klímy alebo iné ekosystémové služby, napríklad služby, ktoré súvisia s cestovným ruchom a s kultúrou. 
Komisia už poskytla prehľad prínosov ekosystémových služieb súvisiacich so sústavou Natura 200011. 

Keď je to možné, tento aspekt by sa mal zdôrazňovať, aby sa propagovali široké spoločenské prínosy 
financovania prírody a biodiverzity a informovalo sa o nich. 

A.3 Úvod do konkrétnych PAF	[členských štátov na národnej a/alebo regionálnej úrovni] 

doplniť text 

 

 

 

  

                                                             
11 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
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B. Zhrnutie prioritných potrieb financovania na roky 2021 – 2027 

 
 

  Prioritné potreby financovania 2021 – 2027      
1. Horizontálne opatrenia a administratívne náklady 

súvisiace so sústavou Natura 2000 
 Ročné prevádzkové 

náklady (EUR/rok) 
Jednorazové/projektové 

náklady (EUR/rok) 
1.1 Označenie lokalít a plánovanie riadenia      
1.2 Správa lokalít a komunikácia so zainteresovanými stranami      
1.3 Monitorovanie a podávanie správ      
1.4 Zostávajúce medzery v poznatkoch a výskumné potreby      
1.5 Opatrenia na komunikáciu a zvyšovanie informovanosti 

o sústave Natura 2000, vzdelávanie a prístup pre 
návštevníkov 

     

  Medzisúčet           
2.a Opatrenia na zachovanie a obnovu druhov a biotopov 

v lokalitách sústavy Natura 2000 
 Ročné prevádzkové 

náklady (EUR/rok) 
Jednorazové/projektové 

náklady (EUR/rok) 
2.1.a Morské a pobrežné vody      
2.2.a Vresoviská a krovinové biotopy      
2.3.a Rašeliniská a slatiny      
2.4.a Travinnobylinné porasty      
2.5.a Ostatné agroekosystémy (vrátane ornej pôdy)      
2.6.a Lesy      
2.7.a Skalnaté biotopy, duny a územia s riedkou vegetáciou      
2.8.a Sladkovodné biotopy (rieky a jazerá)      
2.9.a Iné      
  Medzisúčet           
2.b Dodatočné opatrenia týkajúce sa „zelenej infraštruktúry“ 

nad rámec sústavy Natura 2000 (ďalej zlepšujúce 
súdržnosť sústavy Natura 2000, a to aj v cezhraničnom 
kontexte) 

 Ročné prevádzkové 
náklady (EUR/rok) 

Jednorazové/projektové 
náklady (EUR/rok) 

2.1.b Pobrežné a halofytné biotopy      
2.2.b Vresoviská a krovinové biotopy      
2.3.b Rašeliniská a slatiny      
2.4.b Travinnobylinné porasty      
2.5.b Ostatné agroekosystémy (vrátane ornej pôdy)      
2.6.b Lesy      
2.7.b Skalnaté biotopy, duny a územia s riedkou vegetáciou      
2.8.b Sladkovodné biotopy (rieky a jazerá)      
2.9.b Ostatné (jaskyne atď.)      
  Medzisúčet           
3. Ďalšie opatrenia zamerané na konkrétne druhy, ktoré 

nesúvisia s konkrétnymi ekosystémami alebo biotopmi 
 Ročné prevádzkové 

náklady (EUR/rok) 
Jednorazové/projektové 

náklady (EUR/rok) 
3.1 Opatrenia a programy zamerané na konkrétne druhy, ktoré 

nie sú zahrnuté inde       

3.2 Prevencia, zmierňovanie alebo náhrada škôd spôsobených 
chránenými druhmi 

     

  Medzisúčet           
  Ročne spolu      
  Spolu (2021 – 2027)    
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C. Súčasný stav sústavy Natura 2000 

C.1 Štatistika rozlohy sústavy Natura 2000 

doplniť text 

 

 Údaje o rozlohe sústavy Natura 2000 podľa členských štátov EÚ (v km²) 
Percentuálny podiel rozlohy: 

 Pevnina More 

Názov regiónu 

Lokalita 
s európskym 
významom 

Osobitne 
chránené 

územie 
Natura 
2000 

Lokalita 
s európskym 
významom 

Osobitne 
chránené 

územie 
Natura 
2000 

Lokalita 
s európskym 
významom 

Osobitne 
chránené 

územie 
Natura 
2000 

Región A                   
Región B                   
Región C                   

atď.                   
Spolu                    

 
C.2 Mapa sústavy Natura 2000 v [dotknutom členskom štáte alebo v regióne (regiónoch)] 

doplniť mapu  
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D. Financovanie sústavy Natura 2000 zo strany EÚ a členských 
štátov v rokoch 2014 – 2020 

V tomto oddiele sa poskytuje komplexný prehľad o finančných prostriedkoch pridelených na sústavu Natura 
2000, ochranu druhov s európskym významom a zelenú infraštruktúru v rokoch 2014 – 2020. Tieto údaje by 
Komisii a národným/regionálnym orgánom mali pomôcť posúdiť, do akej miery sú v súčasnosti splnené finančné 
potreby sústavy Natura 2000 a kde je financovanie nedostatočné. 

 

D.1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

Celkové pridelenie finančných prostriedkov z EPFRV členskému štátu/regiónu: sem vložiť číselný údaj 

Opatrenie Celkové aktuálne 
pridelené finančné 
prostriedky na 
opatrenie EPFRV 

Aktuálne pridelené 
finančné prostriedky 
na opatrenia alebo 
čiastkové opatrenia 
týkajúce sa sústavy 
Natura 2000 

Aktuálne výdavky na 
opatrenia alebo 
čiastkové opatrenia 
týkajúce sa sústavy 
Natura 2000 

Poznámky (relevantnosť, 
doterajšie skúsenosti, úlohy 
na nasledujúce obdobie) 

EÚ Národné EÚ Národné EÚ Národné  
M4 Investície do 
hmotného 
majetku  

       

M7 Základné 
služby a obnova 
dedín vo 
vidieckych 
oblastiach 

       

M8 Investície 
do rozvoja 
lesných oblastí 

       

M10 
Agroenvironment
álno-klimatické 
opatrenia 

       

M12 Platby 
v rámci sústavy 
Natura 2000 

       

M13 Platby pre 
oblasti 
s prírodnými 
alebo inými 
osobitnými 
obmedzeniami 

       

M15 Lesnícko-
environmentálne 
a klimatické 
služby a ochrana 
lesov 

       

Iné opatrenia        
Medzisúčet       
SPOLU    

 

D.2 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)/Kohézny fond (KF) 

Celkové pridelené finančné prostriedky z EFRR členskému štátu/regiónu: sem vložiť číselný údaj 

Celkové pridelené finančné prostriedky z Kohézneho fondu členskému štátu/regiónu: sem vložiť číselný údaj 

Kategória 
intervencie 

Pridelené finančné 
prostriedky týkajúce sa 
sústavy Natura 2000 

Aktuálne výdavky na 
opatrenia týkajúce sa 
sústavy Natura 2000 

Poznámky (relevantnosť, doterajšie 
skúsenosti, úlohy na nasledujúce 
obdobie) 

EÚ Národné EÚ Národné 
85 Ochrana a posilnenie 
biodiverzity, ochrana 
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prírody a zelená 
infraštruktúra  
86 Ochrana, obnova 
a udržateľné používanie 
sústavy Natura 2000 

     

Ostatné kategórie      
Medzisúčet     
SPOLU   

 

D.3 Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 
Celkové pridelené finančné prostriedky z ENRF členskému štátu: sem vložiť číselný údaj 

Opatrenie Pridelené finančné 
prostriedky týkajúce sa 
sústavy Natura 2000 

Aktuálne výdavky na 
opatrenia týkajúce sa 
sústavy Natura 2000 

Poznámky (relevantnosť, doterajšie 
skúsenosti, úlohy na nasledujúce 
obdobie) 

EÚ Národné EÚ Národné 
      
      
Medzisúčet     
SPOLU   

 

D.4 Program LIFE 
Druh projektu 
alebo finančného 
nástroja 

Aktuálne pridelené finančné 
prostriedky na opatrenia 

týkajúce sa sústavy Natura 
2000 

Poznámky (počet projektov, relevantnosť, doterajšie skúsenosti, 
úlohy na nasledujúce obdobie) 

EÚ Národné  
Tradičné projekty    
Integrované 
projekty 

   

Iné (Nástroj na 
financovanie 
prírodného kapitálu 
atď.) 

   

Medzisúčet   
SPOLU  

 

D.5 Ďalšie fondy EÚ vrátane iniciatívy Interreg 

Celkové spolufinancovanie EÚ pridelené z iných programov EÚ na vykonávanie politiky EÚ v oblasti prírody 
a súvisiace zelenej infraštruktúry v členskom štáte/regióne: sem vložiť číselný údaj 

Celkové národné/regionálne finančné prostriedky pridelené na spolufinancovanie týchto opatrení: sem vložiť 
číselný údaj 

 

 

D.6 Iné (hlavne národné) financovanie sústavy Natura 2000, zelenej infraštruktúry a ochrany druhov 
v rokoch 2014 – 2020  

Celkové finančné prostriedky vyčlenené na vykonávanie politiky EÚ v oblasti prírody a súvisiacej zelenej 
infraštruktúry na opatrenia alebo projekty, ktoré nezískali spolufinancovanie zo strany EÚ: sem vložiť číselný 
údaj 
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E. Prioritné opatrenia a potreby financovania na roky 2021 – 2027 

E.1 Horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou 
Natura 2000 

E.1.1 Označenie lokalít a plánovanie riadenia 

Aktuálny stav a doterajší pokrok, pokiaľ ide o identifikáciu, označenie a plánovanie riadenia lokalít (situácia ku 
dňu: DD/MM/RR) 

doplniť text 

 
  

Počet lokalít s:  
Lokality s európskym významom 
podľa smernice EÚ o biotopoch 

Počet 
lokalít 

právnym označením 
lokality (osobitne 
chránené územie 
alebo rovnocenné) 

osobitnými cieľmi 
ochrany na úrovni 
lokality 

osobitnými ochrannými 
opatreniami na úrovni 
lokality 

Región A         
Región B         
Región C         
atď.         
Spolu            

        
Počet lokalít s:  

Osobitné chránené územia podľa 
smernice EÚ o vtákoch 

Počet 
lokalít 

právnym označením 
lokality (osobitne 
chránené územie 
alebo rovnocenné) 

osobitnými cieľmi 
ochrany na úrovni 
lokality 

osobitnými ochrannými 
opatreniami na úrovni 
lokality 

Región A         
Región B         
Región C         
atď.         
Spolu          

 

Ďalšie potrebné opatrenia  

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

 

Názov a stručný opis opatrení Druh 
opatrenia* 

Odhadované 
náklady v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
EÚ 

Opatrenie 1       
Opatrenie 2       
atď.        

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky 

doplniť text 

E.1.2. Správa lokalít a komunikácia so zainteresovanými stranami 

Aktuálny stav a doterajší pokrok v oblasti riadenia lokalít a komunikácie so zainteresovanými stranami 
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doplniť text 

Ďalšie potrebné opatrenia  

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

 

Názov a stručný opis opatrení Druh 
opatrenia* 

Odhadované 
náklady v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
EÚ 

Opatrenie 1       
Opatrenie 2       
atď.        

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky 

doplniť text 

E.1.3 Monitorovanie a podávanie správ 

Aktuálny stav a doterajší pokrok v oblasti monitorovania a podávania správ 

doplniť text 

Ďalšie potrebné opatrenia  

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

Názov a stručný opis opatrení Druh 
opatrenia* 

Odhadované 
náklady v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
EÚ 

Opatrenie 1       
Opatrenie 2       
atď.        

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky 

doplniť text 

E.1.4 Zostávajúce medzery v poznatkoch a výskumné potreby 

Aktuálny stav 

doplniť text 

Ďalšie potrebné opatrenia  

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 
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Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

 

Názov a stručný opis opatrení Druh 
opatrenia* 

Odhadované 
náklady v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
EÚ 

Opatrenie 1       
Opatrenie 2       
atď.        

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky 

doplniť text 

E.1.5 Opatrenia na komunikáciu a zvyšovanie informovanosti o sústave Natura 2000, vzdelávanie 
a prístup pre návštevníkov 

Aktuálny stav 

doplniť text 

Ďalšie potrebné opatrenia  

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

Názov a stručný opis opatrení Druh 
opatrenia* 

Odhadované 
náklady v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
EÚ 

Opatrenie 1       
Opatrenie 2       
atď.        

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky 

doplniť text 

E.1.6 Odkazy (na horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou Natura 
2000) 

doplniť text 

E.2 Opatrenia týkajúce sa zachovania a obnovy lokalít v rámci sústavy Natura 
2000 a mimo nej 

E.2.1 Pobrežné a halofytné biotopy 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 
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Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia  

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.2 Vresoviská a krovinové biotopy 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 
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Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.3 Rašeliniská a slatiny 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.4 Travinnobylinné porasty 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
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Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.5 Ostatné agroekosystémy (vrátane ornej pôdy) 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.6 Lesy 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 
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Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.7 Skalnaté biotopy, duny a územia s riedkou vegetáciou 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          
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* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.8 Sladkovodné biotopy (rieky a jazerá) 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.9 Ostatné (jaskyne atď.)  

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 
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• V rámci lokalít Natura 2000 určených pre cieľové biotopy a druhy 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

• Dodatočné opatrenia nad rámec programu Natura 2000 (širšie opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry) 
Názov a stručný opis opatrení Druh 

opatrenia* 
Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.2.10 Opatrenia týkajúce sa zachovania a obnovy lokalít v rámci sústavy Natura 2000 a mimo nej 

doplniť text 

E.3 Ďalšie opatrenia zamerané na konkrétne druhy, ktoré nesúvisia 
s konkrétnymi ekosystémami alebo biotopmi 

E.3.1 Opatrenia a programy zamerané na konkrétne druhy, ktoré nie sú zahrnuté inde 

Súčasný stav druhu 

doplniť text 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

Názov a stručný opis opatrení Druh 
opatrenia* 

Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 
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E.3.2 Prevencia, zmierňovanie alebo náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi 

Súčasný stav z hľadiska prevencie, zmierňovania a náhrady škôd 

doplniť text 

Potrebné opatrenia 

doplniť text 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

doplniť text 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

Názov a stručný opis opatrení Druh 
opatrenia* 

Cieľ (jednotka 
a množstvo) 

Odhadované 
náklady 
v eurách 
(ročne) 

Možný zdroj 
spolufinancovania 
zo strany 
EÚ 

Opatrenie 1         
Opatrenie 2         
atď.          

* Uveďte, či je opatrenie opakované alebo jednorazové. 

Očakávané výsledky pre cieľové druhy 

doplniť text 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

doplniť text 

E.3.3 Odkazy na ďalšie opatrenia zamerané na konkrétne druhy, ktoré nesúvisia s konkrétnymi 
ekosystémami alebo biotopmi 

doplniť text 

F. Ďalšie pridané hodnoty prioritných opatrení 

doplniť text 

Referenčné dokumenty 

doplniť text 
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Príloha 1: usmernenie k vyplneniu PAF 
Poznámka: všetky texty napísané červenou farbou v aktuálnom formáte PAF sú iba orientačné a mali by sa v konečnom 
dokumente buď nahradiť, alebo z neho vypustiť 

A. Úvod 

A.1 Všeobecný úvod 

Obsah tohto oddielu PAF by sa nemal meniť. 

A.2 Štruktúra aktuálneho formátu PAF 

Obsah tohto oddielu PAF by sa nemal meniť. 

A.3 Úvod do konkrétnych PAF [členských štátov na národnej a/alebo regionálnej úrovni] 

PAF predkladajú národné orgány. Jeden PAF sa však nemusí vzťahovať na všetky správne regióny členských štátov. Preto 
poskytnite presný opis zemepisného rozsahu pôsobnosti PAF. 

Okrem toho poskytnite všetky ďalšie informácie, ktoré sa považujete za užitočné. Môže ísť napríklad o:  

- informácie o správnom usporiadaní a organizácii riadenia sústavy Natura 2000 v príslušnom členskom štáte a/alebo 
regióne (regiónoch), 

- informácie o národných/regionálnych orgánoch zapojených do vypracovania tohto PAF, 
- konzultácie so zainteresovanými stranami týkajúce sa vypracovania PAF a ich výsledky, 
- opis existujúcich národných alebo regionálnych stratégií vo vzťahu k zelenej infraštruktúre,  
- informácie o akýchkoľvek konkrétnych problémoch, ktoré sa vyskytli pri vypracovaní PAF. 

 

B. Súhrn prioritných potrieb financovania na roky 2021 – 2027 

V tomto oddiele PAF sa poskytne zhrnutie všetkých finančných potrieb na roky 2021 – 2027. Údaje by mali byť založené na 
zhrnutí potrieb financovania uvedených v oddiele E tohto PAF.  

C. Aktuálny stav sústavy Natura 2000 

C.1 Štatistika rozlohy sústavy Natura 2000 

Uveďte stručný opis aktuálneho pokroku pri výbere lokalít a vytváraní sústavy Natura 2000 v členskom štáte alebo v regióne 
(regiónoch), na ktoré sa vzťahuje tento PAF. Považuje sa sústava za úplnú alebo je potrebné pokračovať v identifikácii a návrhu 
ďalších lokalít? 

V tabuľke v tomto oddiele uveďte všetky relevantné štatistické údaje o rozlohe sústavy.  

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdelenie podľa regiónov, ak sa v rámci budúceho 
VFR očakávajú programy financovania na regionálnej úrovni.  

C.2 Mapa sústavy Natura 2000 v [dotknutom členskom štáte alebo regióne (regiónoch] 

V tomto oddiele poskytnite mapu sústavy Natura 2000 s uvedením umiestnenia a rozsahu lokalít určených podľa smerníc EÚ 
o vtákoch a o biotopoch. V tejto alebo v samostatnej mape uveďte umiestnenie a rozsah akejkoľvek regionálnej siete zelenej 
infraštruktúry (ak existuje) za predpokladu, že sieť je navrhnutá tak, aby prispievala k súdržnosti sústavy Natura 2000. 
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D. Financovanie sústavy Natura 2000 zo strany EÚ a jednotlivých štátov 
v rokoch 2014 – 2020 

V tabuľkách v tomto oddiele uveďte financovanie relevantné pre sústavu Natura 2000 z rôznych fondov EÚ a z národných 
zdrojov v rokoch 2014 – 2020.  

Ak pri konkrétnom opatrení alebo kategórii výdavkov nebolo k dispozícii žiadne financovanie, nechajte pole prázdne. 

Ak neexistujú presné údaje o financovaní (najmä vo vzťahu k nepriamemu financovaniu, t. j. v rámci opatrení alebo projektov, 
ktoré sa primárne netýkajú sústavy Natura 2000, ale ktoré poskytujú prínos aj z hľadiska ochrany prírody), uveďte približné 
údaje, napríklad pomocou percentuálnych hodnôt. Usmerňujúce dokumenty o vymedzení a kritériách výdavkov na 
biodiverzitu v EÚ vypracované pre Európsku komisiu12 poskytujú metodický základ pre takúto analýzu. V každom prípade 
v časti poznámky uveďte, ako sa údaj vypočítal. 

Pri jednotlivých opatreniach alebo kategóriách výdavkov uveďte iba časť relevantnú pre sústavu Natura 2000 (napr. v časti 
M10 „Agroenvironmentálne klimatické opatrenia“ extrahujte a agregujte len tie čiastkové opatrenia a akcie, ktoré sa týkajú 
sústavy Natura 2000).  

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdelenie podľa regiónov, ak sa v rámci VFR 2021 – 
2027 plánujú žiadosti o prostriedky z programov financovania EÚ na regionálnej úrovni.  

Za jednotlivé fondy EÚ poskytnite nasledujúce informácie: 

EPFRV 
• celkové aktuálne pridelené finančné prostriedky na jednotlivé opatrenia (príspevok EÚ a národné 

spolufinancovanie); 
• aktuálne pridelené finančné prostriedky na opatrenia relevantné pre sústavu Natura 2000 (napr. v časti M10 

„Agroenvironmentálne klimatické opatrenia“ extrahujte a agregujte len tie čiastkové opatrenia a akcie, ktoré sa 
týkajú sústavy Natura 2000). Ak v rámci konkrétneho opatrenia alebo kategórie výdavkov nie je dostupné žiadne 
financovanie, nechajte pole prázdne; 

• aktuálne výdavky na opatrenia relevantné pre sústavu Natura 2000 (príspevok EÚ a národné spolufinancovanie); 
• informácie o význame opatrenia pre zachovanie a obnovu lokalít sústavy Natura 2000 (do akej miery sú tieto 

opatrenia prispôsobené potrebám sústavy Natura 2000; do akej miery bolo možné zabezpečiť financovanie sústavy 
Natura 2000 v rámci týchto opatrení; ak sa od prijatia programov vykonali zmeny úrovne pridelených finančných 
prostriedkov, uveďte informácie o ich povahe a odôvodnení); vyjadrite sa k tomu, ako by skúsenosti s používaním 
týchto opatrení mohli byť užitočné pri plánovaní finančných prostriedkov v budúcom VFR. 

EFRR/KF: 
• celkové aktuálne pridelené finančné prostriedky na kategórie výdavkov 85 a 86 (príspevok EÚ a národné 

spolufinancovanie); 
• výdavky na kategórie 85 a 86 (príspevok EÚ a národné spolufinancovanie); 
• pridelené finančné prostriedky a výdavky relevantné pre sústavu Natura 2000, ak prispievajú k zachovaniu a obnove 

sústavy Natura 2000 (napr. kategória 87 adaptácia na zmenu klímy alebo kategória 88 prevencia rizík); 
• informácie o význame opatrenia pre zachovanie a obnovu lokalít sústavy Natura 2000 (do akej miery sú tieto 

opatrenia prispôsobené potrebám sústavy Natura 2000; do akej miery bolo možné zabezpečiť financovanie sústavy 
Natura 2000 v rámci týchto opatrení; ak sa od prijatia programov vykonali zmeny úrovne pridelených finančných 
prostriedkov, uveďte informácie o ich povahe a odôvodnení); vyjadrite sa k tomu, ako by skúsenosti s používaním 
týchto opatrení mohli byť užitočné pri plánovaní finančných prostriedkov v budúcom VFR. 

ENRF: 
Finančné prostriedky na operačné programy ENRF sa prideľujú na úrovni priorít EÚ. Existuje šesť priorít, z ktorých dve sú 
osobitne dôležité pre sústavu Natura 2000: 1. podpora rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva 
zdroje, inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach; a 2. podpora akvakultúry, ktorá je ekologicky udržateľná, 
efektívna z hľadiska využívania zdrojov, inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach. Uvedené priority sa okrem 
iného vykonávajú napĺňaním týchto konkrétnych cieľov: 

• 1 b) ochrana a obnova vodnej biodiverzity a ekosystémov; 

                                                             
12 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/financing_en.htm  
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• 2 c) ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora 
akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje. 

Tieto ciele sa vykonávajú prostredníctvom konkrétnych opatrení, pričom niektoré z nich sa týkajú sústavy Natura 2000 (najmä 
tie, ktoré sú uvedené v článkoch 40, 44 a 54).  

Uveďte zoznam opatrení, ktoré prispievajú k zachovaniu a obnove lokalít sústavy Natura 2000, a uveďte finančné prostriedky 
pridelené na tieto opatrenia. Poskytnite informácie o význame opatrenia pre zachovanie a obnovu lokalít sústavy 
Natura 2000 (do akej miery sú tieto opatrenia prispôsobené potrebám sústavy Natura 2000; do akej miery bolo možné 
zabezpečiť financovanie sústavy Natura 2000 v rámci týchto opatrení; ak sa od prijatia programov vykonali zmeny úrovne 
pridelených finančných prostriedkov, uveďte informácie o ich povahe a odôvodnení); vyjadrite sa k tomu, ako by skúsenosti 
s používaním týchto opatrení mohli byť užitočné pri plánovaní finančných prostriedkov v budúcom VFR. 

Program LIFE: 
Uveďte zoznam projektov LIFE spolufinancovaných v rámci súčasného VFR, ktoré prispievajú k zachovaniu a obnove lokalít 
sústavy Natura 2000, a uveďte finančné prostriedky pridelené na tieto projekty. Vysvetlite, ako by skúsenosti s týmito 
projektmi mohli byť užitočné pri tvorbe programov pre fondy v nasledujúcom VFR. 

Ďalšie fondy EÚ vrátane iniciatívy Interreg: 

V prípade potreby poskytnite informácie o ďalších fondoch EÚ, ktoré prispievajú k zachovaniu a obnove sústavy Natura 2000, 
k širšej biodiverzite (vrátane chránených druhov s európskym významom) a k zelenej infraštruktúre. 

Ďalšie národné financovanie sústavy Natura 2000, zelenej infraštruktúry a ochrany druhov v rokoch 2014 – 2020: 

Poskytnite informácie o národnom financovaní sústavy Natura 2000, zelenej infraštruktúry a ochrany druhov okrem 
národného spolufinancovania v rámci fondov EÚ. 

E. Prioritné opatrenia a potreby financovania na roky 2021 – 2027 

Poznámka k stanovovaniu prioritných opatrení týkajúcich sa sústavy lokalít Natura 2000: Vzhľadom na ustanovenia článku 6 
ods. 2 smernice o biotopoch (t. j. povinnosť predchádzať poškodeniu lokalít) sa očakáva, že všetky potreby financovania tých 
opatrení riadenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa predišlo poškodeniu druhov a biotopov v lokalitách, by mali byť v každom 
PAF určené za priority. Týkalo by sa to predovšetkým opatrení súvisiacich so sústavou Natura 2000 zameraných na druhy 
a biotopy, ktoré si vyžadujú aktívne poľnohospodárske riadenie (napr. agroenvironmentálne opatrenia).  

Je potrebné stanoviť ďalšie prioritné opatrenia s cieľom dosiahnuť merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, 
ktoré sú v súčasnosti v nepriaznivom stave ochrany. Keďže smernice EÚ o prírode neobsahujú ďalšie usmernenia o určovaní 
priorít, je na národných alebo regionálnych orgánoch, aby rozhodli o opatreniach vedúcich k zlepšeniam, ktoré v budúcom 
VFR považujú za prioritné. 

Poznámka o priradení finančných potrieb k finančným nástrojom EÚ: priradenie finančných potrieb do niektorých programov 
EÚ bude možné až vtedy, keď bude známy návrh budúceho VFR vo vzťahu k štruktúre jednotlivých fondov. Z tohto dôvodu 
bude v PAF možné spoľahlivo identifikovať konkrétne budúce programy EÚ, z ktorých sa požaduje spolufinancovanie, až 
vtedy, keď bude známy rozsah ich pôsobnosti a pravidlá financovania. Keďže zatiaľ to tak nie je, príslušný stĺpec (slúžiaci na 
priradenie potrieb k finančných nástrojom) v tabuľkách, v ktorých sú uvedené prioritné opatrenia a ich náklady, by mal zostať 
prázdny. 

E.1 Horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou Natura 2000 

E.1.1 Označenie lokalít a plánovanie riadenia 

Aktuálny stav a doterajší pokrok, pokiaľ ide o identifikáciu, označenie a plánovanie riadenia (situácia: DD/MM/RR) 

Poskytnite súhrnný opis procesu, ktorý viedol k právnemu označeniu lokality, k stanoveniu cieľov ochrany na úrovni lokality 
a k stanoveniu opatrení na zachovanie a obnovu na úrovni lokality. Je tento proces dokončený alebo stále prebieha? 
Aktualizujú sa ciele a opatrenia pravidelne? Aké podrobné a konkrétne sú ciele ochrany a ochranné opatrenia na úrovni 
lokality? Aký je stav cieľov a opatrení? atď.  
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V tabuľke v tomto oddiele poskytnite najaktuálnejšie štatistické údaje o lokalitách sústavy Natura 2000 z hľadiska pokroku pri 
právnom označení lokalít, stanovení cieľov ochrany a stanovení ochranných opatrení na úrovni lokality v rámci plánov 
riadenia alebo rovnocenných nástrojov. 

Ďalšie potrebné opatrenia  

Opíšte prípadné dodatočné opatrenia (pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sa plánujú po roku 
2020, na podporu označenia lokalít sústavy Natura 2000 a stanovenie alebo aktualizáciu cieľov a opatrení na úrovni lokalít.  

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

(Prípadne môžete uviesť, že všetky opatrenia v tomto konkrétnom oddiele sa považujú za prioritu) 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľke v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení (nezamieňajte vplyv s opisom samotných 
opatrení). 

E.1.2. Správa lokalít a komunikácia so zainteresovanými stranami 

Aktuálny stav a doterajší pokrok v oblasti riadenia lokalít a komunikácie so zainteresovanými stranami 

Opíšte súčasnú situáciu (v polovici roku 2018), pokiaľ ide o správu lokalít sústavy Natura 2000 a komunikáciu s príslušnými 
zainteresovanými stranami. Ak je to relevantné, opíšte všetky existujúce komunikačné stratégie alebo prístupy na podporu 
zapojenia zainteresovaných strán, a to aj prostredníctvom využívania moderných komunikačných technológií. 

Ďalšie potrebné opatrenia  

Opíšte prípadné dodatočné opatrenia (pokiaľ ide o pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sú 
plánované po roku 2020, aby sa zabezpečila účinná správa lokality a komunikácia so zainteresovanými stranami. 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

(Prípadne môžete uviesť, že všetky opatrenia v tomto konkrétnom oddiele sa považujú za prioritu) 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľke v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení (nezamieňajte vplyv s opisom samotných 
opatrení). 

E.1.3 Monitorovanie a podávanie správ 

Aktuálny stav a doterajší pokrok v oblasti monitorovania a podávania správ 
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Opíšte súčasnú situáciu (v polovici roku 2018), pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek na monitorovanie a podávanie správ 
vrátane monitorovania podávania správ na úrovni lokality, monitorovania a podávania správ podľa článku 17 smernice 
o biotopoch, článku 12 smernice o vtákoch atď. 

Ďalšie potrebné opatrenia  

Opíšte prípadné dodatočné opatrenia (pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sa plánujú po roku 
2020 na úrovni lokalít, aby sa zabezpečil súlad s požiadavkami na monitorovanie a podávanie správ podľa smerníc EÚ 
o prírode. 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

(Prípadne môžete uviesť, že všetky opatrenia v tomto konkrétnom oddiele sa považujú za prioritu) 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľke v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení (nezamieňajte vplyv s opisom samotných 
opatrení). 

E.1.4 Zostávajúce medzery v poznatkoch a výskumné potreby 

Aktuálny stav 

Opíšte súčasnú situáciu (v polovici roku 2018) z hľadiska znalostí používaných na vykonávanie smerníc EÚ o prírode a sústavy 
Natura 2000. 

Ďalšie potrebné opatrenia  

Opíšte prípadné dodatočné opatrenia (pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sa plánujú po roku 
2020 s cieľom vyplniť zvyšné medzery v poznatkoch. 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

(Prípadne môžete uviesť, že všetky opatrenia v tomto konkrétnom oddiele sa považujú za prioritu) 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľke v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení (nezamieňajte vplyv s opisom samotných 
opatrení). 

E.1.5 Opatrenia na komunikáciu a zvyšovanie informovanosti o sústave Natura 2000, vzdelávanie a prístup pre 
návštevníkov 
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Aktuálny stav 

Opíšte súčasnú situáciu (v polovici roku 2018) v súvislosti so všeobecnými komunikačnými opatreniami a opatreniami na 
zvyšovanie informovanosti o sústave Natura 2000, vzdelávaním, prístupom pre návštevníkov atď.  

Ďalšie potrebné opatrenia  

Opíšte prípadné dodatočné opatrenia (pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sa plánujú po roku 
2020, v súvislosti so všeobecnými komunikačnými opatreniami a opatreniami na zvyšovanie informovanosti o sústave Natura 
2000, vzdelávaním, prístupom pre návštevníkov atď.  

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

(Prípadne môžete uviesť, že všetky opatrenia v tomto konkrétnom oddiele sa považujú za prioritu) 

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľke v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení (nezamieňajte vplyv s opisom samotných 
opatrení). 

E.1.6 Odkazy (na horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou Natura 2000) 

Poskytnite zoznam kľúčových odkazov (ak je to možné, s webovými odkazmi) na podporu uvedených informácií o aktuálnej 
situácii, dodatočných potrebách, stanovovaní priorít, odhadoch nákladov a očakávaných výsledkoch. 

E.2 Opatrenia týkajúce sa zachovania a obnovy lokalít v rámci sústavy Natura 2000 a mimo nej 

Poznámka o úrovni podrobnosti informácií, ktoré sa majú poskytnúť v PAF: Pri predkladaní požadovaných informácií 
o aktuálnej situácii, potrebných dodatočných opatreniach, stanovení priorít a vymenovaní prioritných opatrení by 

národné/regionálne orgány, ktoré vypĺňajú PAF, mali byť dostatočne stručné, aby sa zabezpečil primeraný rozsah PAF13. 
Zjednodušenie možno dosiahnuť napríklad zoskupením opatrení a potrieb financovania pre niekoľko typov biotopov a druhov 
do „klastrov opatrení“ s podobnými druhmi požiadaviek na riadenie a podobnými nákladmi na hektár. Pri vytváraní takýchto 
klastrov by sa mala venovať pozornosť tomu, aby sa poskytli najdôležitejšie informácie o území, na ktoré sa opatrenie 
vzťahuje. 

Poznámka k priradeniu typov biotopov, druhov, prioritných opatrení a súvisiacich nákladov veľkým kategóriám ekosystémov: 
Dôležitou vyžadovanou súčasťou aktuálneho formátu PAF je rozčlenenie opatrení zelenej infraštruktúry a sústavy 
Natura 2000 v oblasti zachovania a obnovy do širších kategórií ekosystému. Navrhovaná typológia ekosystémov 
pozostávajúca z ôsmich tried je do značnej miery založená na typológii MAES, ktorá bola vytvorená ako koncepčný základ pre 
hodnotenie ekosystémov v celej EÚ. Komplexná databáza, v rámci ktorej sa priraďujú jednotlivé druhy a typy biotopov 
s európskym významom k ekosystémom MAES, je k dispozícii na stiahnutie z webového sídla Európskej environmentálnej 

                                                             
13 Ďalšia podrobnejšia dokumentácia o prioritných opatreniach a ich nákladoch sa môže k PAR priložiť ako príloha. 
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agentúry14. Odporúča sa, aby sa pri priradení opatrení a nákladov k druhom ekosystémov do značnej 
miery vychádzalo z uvedenej typológie15. 

Aktuálny stav biotopov a druhov, doteraz prijaté ochranné opatrenia a ich vplyv, zostávajúce tlaky a hrozby 

Uveďte súhrnný prehľad o aktuálnom stave druhov a biotopov, pre ktoré sú určené lokality Natura 2000 (môžete sa pozrieť 
na príslušné internetové odkazy, napríklad webový nástroj článku 17 EEA https://bd.eionet.europa.eu/article17/ správy2012 
/ alebo webový nástroj podľa článku 12 https://bd.eionet.europa.eu/article12/ ). Uveďte stručný opis už vykonaných opatrení 
a ich vplyvov.  
Relevantné prvky tohto súhrnu by mali byť založené na týchto zdrojoch informácií:  
• informácie o stave, trendoch a priaznivých referenčných hodnotách ochrany (na základe údajov podľa článkov 17 a 12, 

národných, regionálnych alebo miestnych cieľov ochrany); 
• celková plocha biotopu/celková populácia druhu (na základe údajov podľa článkov 17 a 12); 
• % pokrytia biotopov/druhov v sústave lokalít Natura 2000 (na základe údajov z článkov 17 a 12, databázy sústavy Natura 

2000 atď.); 
• kľúčové tlaky a hrozby, ktoré treba riešiť. 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

Opíšte všetky opatrenia (pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sa plánujú po roku 2020, aby sa 
zachoval alebo obnovil priaznivý stav ochrany druhov a biotopov, pre ktoré sú určené lokality Natura 2000. Pokiaľ je to možné, 
použite číselné údaje v súlade s priaznivými referenčnými hodnotami, ako sa uvádza v najnovšej správe podľa článku 17 
smernice o biotopoch. 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľkách v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade lokalít sústavy Natura 2000, pre ktoré sa v plánoch riadenia lokality alebo v iných príslušných plánovacích 
dokumentoch zaviedli nevyhnutné opatrenia na zachovanie alebo obnovu, sa zabezpečí plná súdržnosť prioritných opatrení 
uvedených v PAF s týmito dokumentmi. 

V tabuľkách v tomto oddiele zabezpečte jasné rozlíšenie medzi opatreniami uvedenými v článku 6.1 (t. j. opatreniami 
požadovanými na dosiahnutie cieľov ochrany druhov a typov biotopov na úrovni lokalít, pre ktoré sú lokality určené, vrátane 
opatrení pre druhy vtákov v osobitne chránených územiach) a širšími opatreniami zelenej infraštruktúry. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky pre cieľové druhy a typy biotopov 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení na cieľové biotopy a druhy s využitím takých 
PAFametrov, ako sú rozsah a rozloha biotopu, štruktúry a funkcie, budúce vyhliadky (typov biotopov) alebo oblasť 
prirodzeného výskytu, veľkosť populácie, biotop druhu a budúce vyhliadky (druhov).  

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

Uveďte očakávané výsledky úplného vykonania prioritných opatrení uvedených na zozname a zohľadnite pritom všetky 
dodatočné sociálno-ekonomické prínosy (pracovné miesta a rast, rekreačné služby a cestovný ruch, vzdelávanie atď.) 
a prínosy pre životné prostredie (ekosystémové služby, zmiernenie zmeny klímy atď.) 

E.2.10 Opatrenia týkajúce sa zachovania a obnovy lokalít v rámci sústavy Natura 2000 a mimo nej 

                                                             
14 Väzby druhov a typov biotopov na ekosystémy MAES https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-
species-and-habitat#tab-european-data. 
15 Napríklad opatrenie týkajúce sa sústavy Natura 2000 zamerané na zachovanie alebo obnovu druhov žijúcich v sadoch sa 
uvedie v oddiele „Iné agroekosystémy (vrátane ornej pôdy)“. 
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Poskytnite zoznam kľúčových odkazov (ak je to možné, s webovými odkazmi) na podporu uvedených informácií o aktuálnej 
situácii, dodatočných potrebách, stanovovaní priorít, odhadoch nákladov a očakávaných výsledkoch. 

E.3 Ďalšie opatrenia zamerané na konkrétne druhy, ktoré nesúvisia s konkrétnymi ekosystémami 
alebo biotopmi 

E.3.1 Opatrenia a programy zamerané na konkrétne druhy, ktoré nie sú zahrnuté inde 

Poznámka: tento oddiel je osobitne navrhnutý na identifikáciu a uvedenie prioritných opatrení a súvisiacich nákladov na 
ochranu druhov vrátane druhov s európskym významom podľa smerníc EÚ o vtákoch a o biotopoch nad rámec opatrení 
týkajúcich sa sústavy Natura 2000 alebo súvisiacej širšej zelenej infraštruktúry. Možné príklady opatrení, ktoré by mohli byť 
uvedené v tomto oddiele, zahŕňajú opatrenia na ochranu druhov uvedených v prílohe IV k smernici o biotopoch (napr. 
agroenvironmentálne programy alebo opatrenia týkajúce sa škrečka), akékoľvek horizontálne opatrenia pre širšiu krajinu, 
ktoré prospievajú rozšíreným druhom, ako je škovránok alebo holubica, atď.  

Súčasný stav druhu 

Zhrňte súčasný stav príslušných druhov, ktoré nie sú zahrnuté inde v tomto PAF (vrátane druhov uvedených v prílohe IV a V 
k smernici o biotopoch) a uveďte stručný opis už vykonaných opatrení a ich vplyvu. Relevantné prvky tohto súhrnu by mali 
byť založené na týchto zdrojoch informácií:  
• celková populácia druhov (na základe údajov z článkov 17 a 12); 
• informácie o stave, trendoch a priaznivých referenčných hodnotách ochrany (na základe údajov podľa článkov 17 a 12, 

národných, regionálnych alebo miestnych cieľov ochrany); 
• kľúčové tlaky a hrozby, ktoré treba riešiť. 

Opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany 

Opíšte prípadné dodatočné opatrenia (pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sa plánujú po roku 
2020, aby sa zachoval alebo obnovil priaznivý stav ochrany týchto druhov. 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľkách v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky pre cieľové druhy 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení na cieľové biotopy a druhy s využitím takých 
PAFametrov, ako sú oblasť prirodzeného výskytu druhov, veľkosť populácie, biotop druhu alebo iné relevantné PAFametre. 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

Uveďte očakávané výsledky úplného vykonania prioritných opatrení uvedených na zozname a zohľadnite pritom všetky 
dodatočné sociálno-ekonomické prínosy (pracovné miesta a rast, rekreačné služby a cestovný ruch, vzdelávanie atď.) 
a prínosy pre životné prostredie (ekosystémové služby, zmiernenie zmeny klímy atď.) 

E.3.2 Prevencia, zmierňovanie alebo náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi 

Poznámka: tento oddiel je osobitne navrhnutý na vymenovanie prioritných opatrení a súvisiacich nákladov týkajúcich sa 
zmierňovania alebo náhrady škôd spôsobených druhmi, ktoré sú chránené smernicami EÚ o vtákoch a o biotopoch. Typické 
príklady opatrení v rámci tohto oddielu zahŕňajú opatrenia na predchádzanie škodám spôsobeným veľkými mäsožravcami, 
kormoránmi, volavkami atď., kompenzačné alebo zmierňujúce opatrenia za poškodenie súkromného majetku spôsobené 
bobrami atď. Do tohto oddielu možno zahrnúť skutočné opatrenia a príslušné administratívne náklady. 

Súčasný stav z hľadiska prevencie, zmierňovania a náhrady škôd 
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Zhrňte súčasný stav vykonávania opatrení na prevenciu, zmierňovanie a náhradu škôd spôsobených druhmi, ktoré sú 
chránené smernicami EÚ o vtákoch a o biotopoch. Pre každý z druhov alebo skupín druhov, na ktoré sa vzťahujú tieto 
opatrenia, stručne opíšte: 
• kľúčové tlaky a hrozby, ktoré treba riešiť; 
• hlavné prijaté opatrenia a ročné náklady na ne; 
• doterajšiu účinnosť opatrení prijatých v oblasti prevencie, zmierňovania a náhrady škôd; 
• vplyv opatrení na stav ochrany druhu/skupiny druhov. 

Potrebné opatrenia 

Opíšte všetky opatrenia (pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj nové opatrenia), ktoré sa plánujú po roku 2020 na 
prevenciu, zmierňovanie alebo náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi. 

Stanovenie prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR 

Prioritné opatrenia sú tie, ktoré by sa mali vykonať počas nasledujúceho VFR (2021 – 2027). Ak je to relevantné, vysvetlite 
kritériá stanovenia prioritných opatrení.  

Zoznam prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať, a predpokladané náklady na tieto opatrenia 

V tabuľkách v tomto oddiele uveďte zoznam všetkých prioritných opatrení, ktoré sa majú vykonať počas nasledujúceho VFR. 
Opis každého opatrenia by mal byť dostatočne podrobný na to, aby bolo zrejmé, ako sa vypočítali náklady. V opise opatrenia 
by sa mali uviesť kvantifikované ciele, ak sú k dispozícii. 

V prípade, že sa PAF vzťahujú na viaceré správne regióny, odporúča sa rozdeliť opatrenia podľa regiónov, ak sa v rámci 
budúceho VFR očakáva využitie programov financovania na regionálnej úrovni.  

Očakávané výsledky pre cieľové druhy 

Uveďte očakávaný vplyv úplného vykonania uvedených prioritných opatrení na cieľové biotopy a druhy s využitím takých 
PAFametrov, ako sú oblasť prirodzeného výskytu druhov, veľkosť populácie, biotop druhu alebo iné relevantné PAFametre. 

Očakávané výsledky: ďalšie prínosy 

Uveďte očakávané výsledky úplného vykonania uvedených prioritných opatrení z hľadiska sociálno-ekonomického vplyvu 
a prijatia zainteresovanými stranami. 

E.3.3 Odkazy na opatrenia zamerané na konkrétne druhy, ktoré nesúvisia s konkrétnymi ekosystémami alebo 
biotopmi 

Poskytnite zoznam kľúčových odkazov (ak je to možné, s webovými odkazmi) na podporu uvedených informácií o aktuálnej 
situácii, dodatočných potrebách, stanovovaní priorít, odhadoch nákladov a očakávaných výsledkoch. 

F. Ďalšie pridané hodnoty prioritných opatrení 

Uveďte zoznam všetkých ďalších prínosov (ktoré neboli uvedené inde), ktoré by sa dosiahli prostredníctvom úplného 
vykonania prioritných opatrení identifikovaných v tomto PAF [napr. udržateľný cestovný ruch, zamestnanosť a iné sociálno-
ekonomické vplyvy, ekosystémové služby, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy, kvalita vody a vzduchu, 
prevencia a riadenie rizík katastrof, zdravie, výskum, vzdelávanie, znalosti a podpora spolupráce (aj cezhraničnej)]. Vyčíslite, 
ak je to možné. 

Referenčné dokumenty 

Uveďte zoznam príslušných odkazov (ak je to možné, s webovými odkazmi) na podporu uvedených informácií o ďalších 
prínosoch (sociálno-ekonomické prínosy, ekosystémové služby atď.) úplného vykonania prioritných opatrení. 

 


