
                                                           

 

 

Seminár  
Posilnenie investícií do sústavy Natura 2000 prostredníctvom fondov EÚ     

a aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 
v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 (PAF) 

 

Bratislava 13. november 2018 
Výskumný ústav vodného hospodárstva (www.vuvh.sk) 

 
Čas Program  

9:00 Príchod a registrácia účastníkov 

9:30 

Úvod 

1. Ciele semináru  – András Bartal, Európska komisia a Jana Durkošová, MŽP SR  

2. Skúseností s prípravou a využitím PAF na Slovensku v predchádzajúcom EÚ 

programovom období 2014 - 2020 1– Jana Durkošová, MŽP SR   

10:00 

Téma 1 

Financovanie sústavy Natura 2000 na Slovensku v programovom období 2014 – 2020 

(PAF, časť D): 

Skúsenosti s financovaním z európskych fondov 

3. Operačný program Kvalita životného prostredia – Peter Jány, MŽP SR  

4. Spoločná poľnohospodárska politika a jej príspevok k ochrane prírody a krajiny – 

Rudolf Trebatický, MPRV SR   

5. Programy cezhraničnej spolupráce – Peter Balun,  MPRV SR  

6. Dunajská stratégia a nadnárodné programy – Michal Blaško, Úrad vlády SR  

7. Finančný nástroj LIFE –  Iveta Námerová, MŽP SR  

Skúsenosti s financovaním z národných fondov 

8. Zelený vzdelávací fond – Boglárka Ivanegová, MŽP SR  

9. Envirofond –Mária Zapletalová, Environmentálny fond  

10. Štátny rozpočet – Eva Viestová, MŽP SR  

12:20  Obed 

13:00 

Téma 2 

Možnosti financovania v programovom období 2021 – 2027 

11. Možnosti podpory pre sústavu Natura 2000 z fondov EÚ -  

- András Bartal,  Európska komisia  

                                                      
1http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-
2000/prioritny-akcny-ramec-financovania-natura-2000-slovenskej-republike-eu-programove-obdobie-2014-
2020/ 

http://www.vuvh.sk/


                                                           

 

12. Aktuálny stav prípravy nového programového obdobia v Slovenskej republike – . 

Ing. Martin Majerech, Centrálny koordinačný orgán  

13. Skúsenosti s prípravou integrovaného projektu LIFE a inými zdrojmi financovania 

sústavy Natura 2000 v Českej republike  – Tereza Kušnírová, MŽP ČR  

14:10 

Téma 3 

Prioritné opatrenia financovania Natura 2000 v programovom období 2021 – 2027 

a finančné potreby (PAF, časť E): 

14. Nový formát PAF – András Bartal, Európska komisia  

15. Národné priority ochrany prírody a súvisiace kľúčové opatrenia, rámcový odhad 

financií –Andrej Saxa, ŠOP SR  

15:00 

Príklady    

16.  Zlepšenie stavu ochrany prioritných biotopov slanísk a pieskov pomocou cielených 

opatrení - Viera Šefferová Stanová, DAPHNE- Inštitút aplikovanej ekológie 

17.  Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v 

územiach Natura 2000 – Lucia Deutchová, Ochrana dravcov Slovenska  

18.  Príležitosti a výzvy spoločnej poľnohospodárskej politiky z pohľadu ochrany 

biodiverzity – Tatiana Nemcová, Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife 

Slovensko  

15:40 Ďalšie kroky a diskusia 

 
Cieľom semináru je prezentovať skúsenosti s financovaním európskej sústavy chránených 
území Natura 2000 v programovom období 2014-2020, ako aj aktuálny stav prípravy nového 
programového obdobia 2021 – 2027. Cieľom je tiež prispieť k príprave nového Prioritného 
akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike (PAF), ktorý má byť 
vypracovaný  v roku 2019.  
Na seminár boli preto pozvané inštitúcie, ktoré sa svojimi aktivitami podieľajú priamo, alebo aj 
nepriamo na ochrane sústavy Natura 2000.  Keďže seminár sa na Slovensku uskutoční skôr, ako 
bude možné identifikovať operačné programy pre nové programové obdobie 2021 - 2027, 
poskytne priestor aj na vzájomnú výmenu informácií a zlepšenie koordinácie. 
Súčasťou semináru bude aj vysvetlenie účelu a formátu PAF a diskusia k jednotlivým témam:  
• skúsenosti z prípravy a plnenia PAF v programovom období 2014 - 2020 
• aktuálny stav prípravy nového programového obdobia na úrovni EÚ i v Slovenskej republike 
• prioritné opatrenia pre sústavu Natura 2000 na národnej úrovni po roku 2020 a rámcový 
finančných prostriedkov na ich realizáciu. 

https://dravce.sk/web/index.php/sk/energia-v-krajine-elektricke-vedenia-a-ochrana-prioritnych-druhov-vtakov-v-uzemiach-natura-2000
https://dravce.sk/web/index.php/sk/energia-v-krajine-elektricke-vedenia-a-ochrana-prioritnych-druhov-vtakov-v-uzemiach-natura-2000

