
počet zamestnancov 

(stredný stav 2023)
Celkový fond prac. času (h)

55 101887,5

Osobo-h./osoba/rok 1 852,50

Por. Názov úlohy

číslo (stručná anotácia)

Príspevok zo 

štátneho 

rozpočtu

suma druh zdroja

Zonácia Národného parku Nízke Tatry (NAPANT)

Príprava návrhu zonácie a jeho prerokovanie s dotknutými subjektmi 

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky / Strategický plán spoločnej 

poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027

a) spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu pre programové obdobie 

2020 – 2026 a na zabezpečovaní ich implementácie 

b) spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre žiadateľov o podporu

c) spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike

d) podpora agrolesníckych systémov, spolupráca pri skvalitnení ochrany a obnovy lúk, pasienkov 

a lesov s najvyššou mierou biodiverzity

Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy a iných lesníckych 

činnostiacha) poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri komplexnom  zisťovaní stavu  lesa  a 

rámcovom plánovaní, aktivity súvisiace s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy a ich 

pripomienkovaním 

b) posudzovanie programov starostlivosti o les vo vzťahu k územiam sústavy Natura 2000
775

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 ochranyprírody a/alebo ŠOP SR) v 

územiach Natura 2000, okrem území a lokalít s aplikovaným bezzásahovým režimom.

Spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody: programy starostlivosti 

(PS) o chránené vtáčie územia (CHVÚ), územia európskeho významu (ÚEV), ostatné 

chránené územia (CHÚ) a chránené stromy (CHS), PS alebo programy záchrany (PZ) 

chránených druhov, projekty ochrany CHÚ alebo CHÚ, vrátane odborného posúdenia   

a) dopracovanie PS o CHVÚ Nízke Tatry a príprava ďalších súčastí materiálu na rokovanie vlády 

SR, analýzy vplyvov na štátny rozpočet, zamestnanosť ai., predrokovanie, prerokovanie 

(súčinnosť s okresnými úradmi v sídle kraja a MŽP SR) 

b) vypracovanie a predrokovanie PS o NP s vlastníkmi, správcami a užívateľmi, ich predloženie 

do schvaľovacieho procesu

c) vypracovanie a predrokovanie PS o iné CHÚ a CHS s vlastníkmi, správcami a užívateľmi, ich 

predloženie do schvaľovacieho procesu

d) vypracovanie projektov ochrany o iné CHÚ alebo CHS, ich predrokovanie s vlastníkmi, 

správcami a užívateľmi, predloženie do schvaľovacieho procesu

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 

0,00 OPKŽP

01.05 31.12.2023

31.12.2023

01.04 31.12.2023

Spolu 01.00 „KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY“

01.03

01.06

Plán hlavných úloh Národného parku Nízke Tatry

na rok 2023 

schválené Poradou vedenia MŽP SR uznesením č. ..........

Termín

(EUR)

Iné zdroje 

Zdroje

01.01 MŽP SR, verejnosť31.12.2023

31.12.2023

odborné podklady, 

vyhlášky, usmernenia

účasť na rokovaniach, 

analýzy, odborné 

podklady, potvrdenia 

pre žiadateľov, návrh 

schém

100

1800

Komentár

01.00 Koncepčné a legislatívne úlohy

Užívatelia výstupu

Kapacita 

ľudských zdrojov 

(plánované 

osobohodiny)

Forma  výstupu 

3 67516 633,34

MP a RV SR, PPA, 

MŽP SR, vlastníci 

pozemkov 

800 dokumentácia OP

odborné podklady, 

vyhlášky, usmernenia, 

strategické dokumenty

200

MŽP SR, štátna 

správa, verejnosť

účasť na rokovaniach, 

analýzy, odborné 

podklady 

MP a RV SR, PPA, 

MŽP SR, vlastníci 

pozemkov 

MŽP SR



46 532,45 EF

0,00 VZ

46 532,45 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

3,6%

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 

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. 1 písm. d) 

zákona č. 150/2019 Z. z.

31.12.2023

f) vypracovanie podkladov k upozorneniam obcí o výskyte inváznych nepôvodných druhov podľa 

§ 14 ods. 2 zák. č. 150/2019 Z. z.

g) vydávanie záväzného stanoviska identifikácie inváznych nepôvodných druhov živočíchov 

podľa § 15 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.

h) vydávanie podnetov na ohlásenú náhodnú ťažbu podľa § 13 ods. 6 a 7 a vydávani 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.

i) vypracovanie odborných stanovísk (na základe požiadaviek štátnych  orgánov na úseku 

lesného hospodárstva podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

j) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe požiadaviek právnických a fyzických osôb vo 

vzťahu k zákonu č.326/2005 Z.z.

k) 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 

Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie

Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na 

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

č. 543/2002 Z. z.) 

Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny 

a) Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách 

orgánov štátnej správy a poskytovanie súčinnosti OÚ pri vykonávaní revízií chránených území. 

b) iniciovanie kontrol v CHÚ, kde následkom hospodárskeho využívania dochádza k 

poškodzovaniu, ničeniu predmetov ochrany alebo chránených druhov a ich biotopov alebo kde 

dochádza k porušovanie cieľov a zásad uvedených v relevantných PS o CHÚ

Účasť v odborných komisiách

účasť v relevantných pracovných skupinách

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

MŽP SR, MPaRV SRodborné podklady31.12.2023

kontroly, evidencia, 

odznaky a preukazy   

31.12.2023

31.12.2023

100

9 000

Spolu 01.00 „KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY“

02.04

02.03

02.00 Výkon štátnej ochrany prírody

02.01

02.05

odborné podklady, 

účasť na revíziách 

a konaniach 

31.12.2023 100

3 675

17 400

16 633,34

1800

štátna správa,  SIŽP, 

polícia

stanoviská, odborné 

podklady

spolupráca s orgánmi 

ŠS, stanoviská, účasť 

na pracovných 

rokovaniach

02.02

štátna správa, SIŽP

štátna správa

MŽP SR, štátna 

správa (OÚoSŽP), 

SIŽP



b) riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie, blokové pokuty, podnety, oznámenia, 

stanoviská a účasť na konaniach na základe požiadaviek orgánov), vedenie evidencie 

priestupkov a uložených blokových pokút a zasielanie údajov na MŽP SR na účely vedenia 

evidencie podľa § 61 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z.

c) koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní vrátane riadenia a 

koordinácie dobrovoľných členov stráže prírody

d) udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne stráže prírody, poskytovanie potrebnej výstroje a 

pomôcok (vrátane dobrovoľných členov stráže prírody) a uhrádzanie výdavkov súvisiacich s 

výkonom ich funkcie

e) výkon súčinnostných služieb s s policajným zborom, členmi stráže prírody a SIŽP 

f) vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR

g) spoluprá s colnými úradmi pri úradných kontrolách podľa osobitného predpisu a § 13 ods. 2. a 

3 zákona č. 150/2019 Z. z.

h) spolupráca s oblastnými skupinami Slovenskej speleologickej spoločnosti – členmi stráže 

prírody

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 pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť v zmysle § 61 

ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

d) poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu výšky finančných prostriedkov na 

zabezpečenie financovania náhrad 

e) určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, 

za nájom a pod.

f) kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane z pozemkov pre účely finančnej náhrady

g) kvantifikácia výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na úrovni chránených 

území na národnej úrovni, vrátane prehľadu o kompenzačných platbách poskytovaných z EÚ 

zdrojov 

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.

d) bioekologické kontroly existujúcich rybovodov v zmysle požiadaviek Metodického usmernenia 

MŽP SR

106 741,53 OPKŽP

186 129,80 EF

0,00 VZ

292 871,33 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

28,1%

Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou 

výskytu nepôvodných druhov rastlín a inváznych druhov rastlín a živočíchov v zmysle 

uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 

150/2019 Z. z., č. 543/2002 Z. z., č. 503/2003 Z. z., č. 180/1995 Z. z., č. 504/2003 Z. z., č. 

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

a) spolupráca s  vlastníkmi a užívateľmi, upozorňovanie na povinnosť odstraňovania 

nepôvodných inváznych druhov, vrátane organizovania informačných seminárov

31.12.2023

manažmentové 

opatrenia 

dokumentácia OPaK

kontroly, evidencia, 

odznaky a preukazy   

03.00 Starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny

31.12.2023

28 590

9 000

129 400,63

ŠOP SR, štátna 

správa, MŽP SR, 

vlastníci pozemkov

ŠOP SR, štátna 

správa, MŽP SR a 

jeho rezortné 

organizácie

31.12.2023

31.12.2023

03.01

02.07

02.06

Spolu 02.00 „Výkon štátnej ochrany prírody“

02.05

160

štátna správa,  SIŽP, 

polícia

návrhy opatrení, 

odborné podklady, 

kontroly

30

MŽP SR, štátna 

správa



b) likvidácia nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov v prípade neznámych 

vlastníkov 

c) odstraňovanie inváznych druhov rastlín podľa § 3 ods. 7 zákona č. 150/2019 a oznamovanie 

obci odstránenie inváznych druhov rastlín v príslušnom katastrálnom území podľa §3 ods. 8 

zákona č. 150/2019 Z. z., odstraňovania inváznych nepôvodných druhov na pozemkoch vo 

vlastnej správe (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.)

1 000

d) upozorňovanie na výskyt a potrebu odstraňovania inváznych druhov živočíchov, ktoré sú 

zverou alebo rybami a jeho predmetom bude spolupráca s užívateľmi poľovných a rybárskych 

revírov, ktorí sú povinní odstraňovať invázne nepôvodné druhy živočíchov, ktoré sú zverou a 

rybami v zmysle osobitných predpisov (poľovný zákon, zákon o rybárstve)

e) preberanie inváznych nepôvodných druhov živočíchov podľa § 23 ods. 2 zákona č. 150/2019 

Z. z., dočasne len pri vybraných druhoch v rámci kapacít ŠOP SR do prevozu do Národnej ZOO 

Bojnice (na základe protokolu o prebratí)

f) identifikovanie lokalít, kde boli vysadené nepôvodné dreviny v rozpore s § 7 zákona č. 

543/2002 Z. z. a podávanie podnetov na túto činnosť na príslušné orgány ochrany prírody.

g) koordinácia vykonávania opatrení vykonávaných v rámci manažmentu v príslušných lokalitách 

a vyhodnocuje ich účinnosť a vplyv na necieľové druhy

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 - 

Chimaphila umbellata na lokalitách PR Sliačske travertíny, PR Meandre Hrona, CHA Brezinky, 

CHA Demänovská slatina, Liptovská Teplička -niva Čierneho Váhu

b) realizácia aktivít súvisiacich s obnovou ekosystémov

c) zabezpečenie ochrany lokalít pralesov a ich zvyškov a zabezpečiť vhodný manažment v

ochranných pásmach

d) opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov na biotopy (§ 1 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky 

170/2021 Z. z.) - vytváranie návrhu vhodných lokalít pre kompenzovanie negatívnych účinkov na 

biotopy európskeho a národného významu, komunikácia s  vlastníkmi, správcami a užívateľmi 

pozemkov v súvislosti s možnosťami realizácie kompenzačných opatrení negatívnych účinkov na 

biotopy; realizácia opatrení v zmysle rozhodnutia OÚ

 Starostlivosť o chránené stromy 

a) zabezpečenie praktickej starostlivosti o chránené stromy a ich skupíny, vrátane stromoradí - 

diagnostika pred ošetrením CHS Lipy pri kostole v Motyčkách a ošetrenie CHS Lipy pri kostole v 

Motyčkách

b) diagnostika zdravotného stavu rizikových chránených stromov akustickým tomografom

c) kontrola realizovaných opatrení praktickej starostlivosti

Starostlivosť o významné anorganické javy a formy

a) praktická starostlivosť a ochrana významných anorganických foriem a javov - 1 PP 

Ľupčiansky skalný hríb, PP Mašiansky balvan
200

b) činnosti zamerané na informovanie verejnosti o významných anorganických javoch a formách 

(napr. umiestnenie informačných tabúľ)

 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 čierneho a bociana bieleho

c) úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre vtáctvo, oprava/inštalácia búdok dutinových 

hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov, riešenie problematiky dážďovníkov a belorítok pri 

zatepľovaní a rekonštrukciách budov

d) kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi elektrického vedenia

e) úprava liahnísk obojživelníkov a plazov

MŽP SR, štátna 

správa
500

2 000

manažmentové 

opatrenia 

Manažmentové 

opatrenia 

31.12.2023

130
Manažmentové 

opatrenia 
03.03 31.12.2023

31.12.2023

03.02 31.12.2023

03.04

03.01

manažmentové 

opatrenia 

MŽP SR, štátna 

správa

manažmentové 

opatrenia 
03.05

31.12.2023

MŽP SR, štátna 

správa

MŽP SR, štátna 

správa

MŽP SR, štátna 

správa



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) údržba a prevádzka ornitologických stacionárov (kosenie a odstraňovanie krovín okolo 

odchytových línií) 

h) realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na 

bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom 

bariérových prvkov v krajine 

i) iné aktivity týkajúce sa chránených živočíchov 

Prevádzka sústavy záchranných zariadení a zabezpečenie starostlivosti 

o hendikepované živočíchy 

a) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v rámci NAPANT

 -  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 NAPANT

 -   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

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

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

Zásahový tím pre medveďa hnedého 

a) súčinnosť pri výjazdoch zásahového tímu – praktické riešenie manažmentu medveďa hnedého

b) školenia záujmových skupín – zvýšenie povedomia 

Realizácia schválených PS o CHVÚ a CHÚ

a) realizácia vybraných opatrení zo schválených PS o CHÚ (PR, CHA, PP) 

b) odpočet plnenia opatrení a realizačných aktivít

21 348,31 OPKŽP

46 532,45 EF

0,00 VZ

67 880,76 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

7,6%
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označenie   
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MŽP SR, štátna 

správa
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04.00 Monitoring, mapovanie a výskum



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. 100

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

c) mapovanie biotopov pre tvorbu celoslovenskej mapy biotopov/ekosystémov

d) mapovanie výskytu druhov a biotopov v zmysle požiadaviek EK (Scientific Reserve)

e) mapovanie a monitoring populácií opeľovačov - vychádzajúc z ochrany rastlinných a 

živočíšnych druhov z Natura 2000, príprava podkladov a návrhov pre ďalšie aktivity v oblasti 

ochrany opeľovačov (aj podľa podkladov na medzinárodnej, EÚ a národnej úrovni), najmä v 

súvislosti s EÚ Iniciatívou pre ochranu opeľovačov (nastavenie príp. pravidelného 

monitorovacieho systému podľa požiadaviek EÚ) 

f) inventarizácia starších prírodoochranársky a ekosystémovo cenných lesných porastov za 

účelom zabezpečenia ich trvalej ochrany a prežitia bez priamych antropických vplyvov.

g) mapovanie lokalít s výskytom cenných krajinných prvkov (tzv. pasienkových lesov, prvkov 

zelenej infraštruktúry a i.) a identifikácia území s možnosťou vytvorenia nových lokalít - pre 

potreby napĺňania cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky

h) mapovanie zachovaných úsekov vodných tokov a brehových porastov

Biologický a ekologický výskum pre potreby ochrany prírody, Ekosystémové služby 

(MAES-SK)

a) vrátane výskumu zameraného na invázne druhy

b) výskum lesných ekosystémov

c) a) spolupráca pri tvorbe mapy ekosystémov a hodnotenia typov ekosystémových služieb v 

území

d) b) spolupráca na príprave prioritného rámca pre obnovu ekosystémov v nadväznosti na 

Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 ako aj implementáciu Dohovoru o biologickej 

diverzite + UN Dekádu na obnovu ekosystémov (2021 – 2030)

Iné vedecko-výskumné aktivity

a) publikačná činnosť, organizácia a účasť na vedecko-výskumných podujatiach, konferenciách, 

seminároch, odborných stretnutiach, metodicko-poradenská a vzdelávacia činnosť, a pod. 
600

170 786,45 OPKŽP

93 064,90 EF

0,00 VZ

263 851,35 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

5,6%

 Náučné zariadenia v prírode - zabezpečenie činnosti 

a) sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch, náučných lokalitách

b) činnosť informačných stredísk ochrany prírody V Lipt.Hrádku

odborná verejnosť
organizácia výskumu, 

pracovné stretnutia

poskytovanie 

informácií o ochrane 

prírody, vrátane 

sprístupnených jaskýň 

štátna správa
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c) náučné chodníky, náučné lokality, informačné body (terénne úpravy, budovanie nových, 

obnova tabúľ, konštrukcií, návštevníckej infraštruktúry) 

Výchovno - vzdelávacie  aktivity pre rôzne cieľové skupiny 

a) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie environmentálnej 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, 

plnenie aktivít v rámci Zeleného balíka pre školy

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

nákup/tvorba/tlač bannerov v rámci osvetovej činnosti významných dní, tématických podujatí, či 

iných vlastných výstav (napr. Noc výskumníkov, Deň Zeme, Envirohry, Šiška, Ekotopfilm)

e) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných na problematiku chránených území 

a ich manažmentu

f) iné aktivity (napr. krúžky, tábory)

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 krovinorezu, monitoringu a 

pod.)

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) aktualizácia internetových stránok a profilu internetovej sociálnej siete 

c) tlačové správy a organizácia tlačových besied s médiami k činnosti organizácie 

d) prezentácia v médiách (reportáže, rohlasové relácie, TV príspevky)

e) súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít MŽP SR 

f) edičná činnosť

42 696,61 OPKŽP

134 944,11 EF

80 118,00 VZ

257 758,72 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

8,1%

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS)

a) napĺňanie systému údajmi, reporting, výstupy - napĺňanie  databázy KIMS podľa 

harmonogramu monitoringu pre druhy rastlín a živočíchov  európskeho významu, monitoring 

biotopov európskeho významu  napĺňanie databázy výskytovými dátami a dátami o výskyte 

inváznych druhov rastlín  a inváznych druhov živočíchov.

b) zber údajov, zaznamenávanie a sprostredkovanie údajov a informácií vrátane priestorových 

údajov podľa § 5 zákona č. 150/2019 Z. z.

Tvorba a aktualizácia databáz a GIS vrstiev CHÚ, CHS a iných záujmových objektov 

ŠOP SR, v súlade s úlohy vyplývajúce zo zákona č. 305/2017 Z.z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente), zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 3/2010 Z.z. o 

národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a uznesení vlády SR č. 104/2017, 

č. 346/2017 a č. 553/2019

výstavy, exkurzie, 

súťaže, vzdelávacie 

programy

odborný podklad, 

databáza

web stránky, FCB, 

informačné 
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a) priebežná aktualizácia GIS vrstiev CHÚ a CHS, postupné aktualizovanie vrstvy CHÚ 

v kategórii CHKP, CHA, PP, PR na parcelný stav

b) vytvorenie a aktualizácia GIS vrstvy stupňov ochrany 

c) vytvorenie a údržba záväznej GIS vrstvy ÚEV pre konsolidované znenie legislatívneho 

predpisu

d) priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné CHÚ a CHS a napĺňanie 

databázy pre evidenciu významných stromov

e) doplňovanie a aktualizácia databázy povrchových anorganických javov a lomov pre potreby 

ochrany prírody

f) manažment údajov, hodnotenie kvality údajov,  poskytovanie údajov (opendata, elektronické 

služby, minimálne publikačné minimum a pod.)

g) implementovanie API rozhraní pre poskytovanie referenčných údajov a otvorených datasetov 

v roli poskytovateľa

h) zabezpečenie integrácií na referenčné registre v roli konzumentov a poskytovateľov

Reporting pre Európsku komisiu a  Európsku environmentálnu agentúru

a) poskytnutie podkladov pre ŠOP SR do správy v zmysle smernice o biotopoch a smernice o 

vtákoch

b)  správa databázy území Natura 2000 (Štandardný dátový formulár/SDF)

 -  doplnenie SDF o nové ÚEV a aktualizácia pôvodných ÚEV podľa konsolidovaného znenia 

národného zoznamu ÚEV

Príprava podkladov pre výročné správy

správa o stave životného prostredia, zelená správa,  štatistický úrad,  štatistiky pre OECD,  

správa o stave vodného hospodárstva,  výročná správa ŠOP SR, ročný výkaz o výskume a 

vývoji, výkaz výskumno-vývojového potenciálu, 

Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a vedenie Štátneho zoznamu 

osobitne chránených častí prírody a krajiny (štátny zoznam)

a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti 

b) aktualizácia podkladov do Štátneho zoznamu CHÚ

c) mapové podklady k stanoviskám, správam, posúdeniam, atď.

d)  tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS

Zabezpečenie prevádzky, tvorba a údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového 

vybavenia 

a)  servis a údržba serverov a IT infraštruktúry  a správa počítačovej siete (HW)

b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, podpora užívateľských aplikácií

c) zabezpečenie internetového pripojenia 

d) administrácia webového servera

e) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií, prechod na niektoré OpenSource 

riešenia

f)  administrácia a vývoj internetových, intranetových stránok a aplikácií

64 044,92 OPKŽP

93 064,90 EF

26 706,00 VZ

183 815,82 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

5,6%

Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov environmentálnej výchovy – náučné 

zariadenia

Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku 

a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných bodov, informačných stredísk 

(oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov) 

- oprava infopútačov Čertovica, Trangoška, Demänovská Dolina

MŽP SR, Európska 

komisia, EEA

07.00 Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

31.12.2023

31.12.2023
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a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky 

(STK, EK a pod.)

b)  príprava a realizácia VO, nákup vozidiel 5 ks

Investície do objektov S NAPANT

a) rekonštrukcia IS- Liptovský Hrádok, 

b) rekonštrukcia pracoviska Liptovský Hrádok a ďalších nehnuteľností z delimitácie

c) nákup budovy sídla v prípade, že nezískame vhodné priestory delimitáciou

0,00 OPKŽP

162 863,58 EF

53 412,00 VZ

216 275,58 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

5,9%

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov 

sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) 

a) implementácia Strategického plánu AEWA na roky 2019 – 2027, Akčného plánu a úloh 

z rezolúcií, premietnutie do národnej stratégie, monitoring vodných vtákov a ich biotopov, 

komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít, spracovávanie návrhov projektov, preklad 

a využívanie metodických materiálov AEWA, spolupráca na plnení medzinárodných úloh AEWA

b) plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára čiernochvostého (Limosa limosa ) 

a v ďalších expertných a pracovných skupinách 

c) spolupráca so SOS/BirdLife Slovensko 

d) spracovanie podkladov pre zástupcov v Stálom výbore a odbornej komisii

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov 

(EUROBATS)

zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov a úloh vyplývajúcich z rezolúcií a 

národnej stratégie – prieskum a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných 

trendoch druhov, mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť

Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru 

a)   implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu, priebežné 

zhromažďovanie podkladov pre národnú správu o implementácii Protokolu o biodiverzite, 

spolupráca pri implementácii Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, pri riešení cieľov 

Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve, Protokolu o trvalo udržateľnej doprave, 

Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, spolupráca na príprave 

ďalších protokolov, 

b) spolupráca pri implementácii medzinárodného akčného/manažmentového plánu pre veľké 

šelmy v Karpatoch, spracovanie podkladov, presadzovanie ochrany pralesov, mapovanie 

a spracovanie endemických druhov Karpát, doplnenie červených zoznamov druhov Karpát 

a zoznamu inváznych druhov 

Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA)

a)  príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23.05.)

b) spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch a podujatiach (Mládež v horách)

08.04
Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov

150

08.05
Spolupráca s medzinár. organizáciami OPaK

350
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0,00 VZ

9 306,49 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

0,9%

Technická asistencia pre projekty 

a) monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do projektov, činnosť 

Projektovej rady ŠOP SR 

b) príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie 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) usmerňovanie a koordinácia manažérov projektov, zabezpečenie koordinovaného kontaktu 

s implementačnými jednotkami

e) súčinnosť pri dopracovaní programových dokumentov pre fondy EÚ

f) následné monitorovacie správy k ukončeným projektom, účasť na kontrolách na mieste (OP 

KZP, INTERREG SK-HU, SK-CZ, SK-AT)

Realizácia aktivít ukončených projektov

OPKŽP – Veľké šelmy 2 (kód projektu: SOP22141) 3 173

Realizácia opatrení programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

a) príprava a realizácia verejných obstarávaní a následných zmlúv                                                 

b) rokovania a pripomienkovanie akutálnych legislatívnych predpisov v oblasti problematiky 

veľkých šeliem                                                                                                                        c) 

spolupráca pri aplikácií jednotého automatizovaného informačného systému evidencie škôd 

spôosobených veľkými šelmami                                                                                                                                                 

d) spolupráca pri vypracovaní komplexnej databázy komisionálne a nekomisionálne šetrených 

škôd spôsobených veľkými šelmami                                                                                                                                                  

e) realizácia fotomonitoringu veľkých šeliem                                                                                                                                     

f) realizácia telemetrického sledovania rysa a vlka                                                                                                

g) ochrana biotopov veľkých šeliem pred nežiadúcimi antropickými vplyvmi                                                          

ch) riadenie a činnosť zásahového tímu pre medveďa hnedého

h) realizácia veľkoplošného monitoringu vlka na základe pobytových znakov a medveďa na 

stacionároch                                                                                                                                           

i) realizácia výskumných aktivít projektu                                                                                                                                       

j) spolupráca pri výrobe náučného inštruktážno – metodického filmu o vplyve veľkých šeliem na 

rôzne aspekty ľudského života                                                                                                                                                         

k) príprava výsledkov projektu                                                                                                                                                                                            

OPKŽP - 22.Výzva - Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v území 

NP Nízke Tatry
Realizácia projektu, zachovanie a zlepšenie stavu ekosystémov Národného parku Nízke Tatry 

,realizácia potrieb a povinnosti vyplývajúce zo zákonov a nariadení SR a zo sch+A327válenej 

Ďalšej dokumentácie. Projekt má hlavný cieľ zlepšovať stav vybraných druhov a ich biotopov vo 

vybranom projektovom území NAPANTu

42 696,61 OPKŽP

46 532,45 EF

0,00 VZ

35235

89 229,06 SPOLU

odborné podklady, 

výstupy mapovania, 

manažment biotopov, 

výkon strážnej služby

09.04 31.12.2023

09.00 Príprava a realizácia projektov

09.01

Projektové žiadosti, 

zámery, usmernenia, 

metodické dokumenty, 

monitorovacie správy

31.12.2023

MŽP SR, verejnosť, 

návštevníci NP

1 853

870Spolu 08.00 „Medzinárodná spolupráca“ 3 937,69

ŠOPSR, MŽP SR, RO 

operačných 

programov, donori

09.03

ŠOPSR, MŽP SR, 

štátna správa, 

verejnosť

odborné podklady, 

databázy, výkon 

strážnej služby

09.02 31.12.2023

31.12.2023

informačný systém, 

databázy, správy pre 

EK

ŠOPSR, MŽP SR, EK, 

štátna správy, odborná 

verejnosť, verejnosť

5 026Spolu 09.00 „Príprava a realizácia projektov“ 22 745,82



Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

4,9%

Výkon činnosti odborného lesného hospodára (OLH), 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

0,00 6 000

b) výkon činnosti odborného lesného hospodára (OLH) podľa § 48 zákona č.326/2005 Z.z. o

lesoch

c) spolupráca s certifikačnými orgánmi PEFC a FSC, audity, LDI

d) projektová, poradenská a expertízna činnosť v oblasti LH

Výkon inej lesníckej činnosti

a) výkon činnosti lesníka na ochrannom obvode - plánovacia, výkonná, kontrolná a rozhodovacia

činnosť v zmysle ustanovení   zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch

b) riadiaca činnosť vedúceho odboru starostlivosti o ekosystémy 

c) poskytovanie služieb súvisiacich s obhospodarovaním lesných pozemkov pre iných vlastníkov

d) prevádzka lesných škôlok

e) preventívna starostlivosť o bezpečnosť osôb pohybujúcich sa na území CHU

f) starostlivosť o drobné vodné toky 

g) práce celospoločenského významu (ochrana vodného režimu, oprava a údržba LDS,

turistických a poľovných chodníkov, monitoring návštevnosti, ochrana a estetika prostredia,

protilavínové a protierózne opatrenia)

Výkon činnosti strážnej služby (lesnej, poľovnej, rybárskej) 

a) koordinácia členov lesnej, poľovnej  a rybárskej stráže a súčinnosť pri ich vzdelávaní 

b) udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne lesnej, rybárskej a poľovnej stráže  poskytovanie 

potrebnej výstroje a pomôcok a uhrádzanie výdavkov súvisiacich s výkonom ich funkcie

c) výkon súčinnostných služieb s s policajným zborom, členmi lesnej, rybárskej a poľovnej  

stráže, SIŽP a Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (SLDI)

d) 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 

Lesnícka hospodárska činnosť 

a) spracovanie a predaj dreva 2 500

b) iné lesnícke činnosti

Iná hospodárska činnosť

a) prevádzka rekreačných zariadení

b) prevádzka doplnkových služieb v rámci cestovného ruchu 200

1 686 516,22 OPKŽP

46 532,45 EF

373 884,00 VZ

2 106 932,67 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

15,4%

Prevádzkový a ekonomický servis 

Spolu 10.00 "Výkon starostlivosti o lesné ekosystémy a poľovníctvo" 15 700

31.12.2023

10.00 Výkon starostlivosti o lesné ekosystémy a poľovníctvo 

1 00031.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

71 059,46

10.04

10.05

31.12.2023

10.02

10.03

11.00 Iné úlohy, administratíva

10.01

31.12.2023 6 000

9 200,00  11.01



samotná prevádzka admin budov, revízie, náklady na zamestnancov (okrem miezd), miestne 

dane a poklatky, spotreba režijného materiálu a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou 

budov) 

Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú v správe NAPANT v zmysle § 65b 

zákona č. 543/2002 Z.z.

Príprava výkupu pozemkov štátom, správa pozemkov 

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov ako majetku štátu

a) vedenie agendy a príprava zmlúv,

b) majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pozemky v CHÚ

c) spracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov 

d) evidencia nájomných zmlúv a zmluvnej starostlivosti

11.04
Riadenie a manažment pracoviska

31.12.2023 1 852,50 riadenie S-NAPANT

11.05 Kontrola stavu nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe 

Úlohy a záväzky vyplývajúce zo správy majetku štátu (evidencia, daňové povinnosti, pozemkové 

úpravy a iné)
500,00

Nájom pozemkov 31.12.2023

Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2023 a vypracovanie plánu hlavných úloh na 

rok 2024

plány hlavných úloh

100,00

0,00 OPKŽP

65 145,43 EF

0,00 VZ

65 145,43 SPOLU

Podiel na celk. 

fonde prac. 

času

14,4%

2 134 830,65 OPKŽP

930 649,00 EF

534 120,00 VZ

4 060 750,65 SPOLU

Vysvetlivky k finančným zdrojom:

EF - Environmentálny fond

OPKŽP - 22. výzva

VZ - Vlastné zdroje

MŽP SR - Kontrakt s MŽP

Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHA - chránený areál      

CHKO - chránená krajinná oblasť                                                     

CHVÚ - chránené vtáčie územie  

CHÚ - chránené územie (a)    

1 500,0031.12.2023

Vlastné zdroje sú navrhnuté  vo výške 534 120 eur, pričom rozdiel medzi vlastými zdrojmi v rámci Návrhu rozpočtu kapitoly MŽP SR na roky 2023-2025/Správa NP Nízke Tatry vypracovanom v 05/2022 

(1 520 000 eur) a súčasným návrhom predstavuje sumu 985 880 eur. Rozdiel vznikol zreálnením príjmov na vlastných zdrojoch v závere roka 2022. Úprava rozpočtu vlastných príjmov a výdavkov (znížením) bude zapracovaná do Rozpočtového informačného systému v roku 

2023.

Spolu 11.00 „Iné úlohy, administratíva“

S P O L U

66 318,39

461 151,00 101 887,50

14 652,50

31.12.2023

1 500,0031.12.2023

11.06

9 200,00  11.01

  11.02

11.03



IK Stratégia - Informačná a komunikačná stratégia

IS - informačný systém    

NP - národný park   


