
vypracoval: Ing. Gabriela Kalašová, Mgr. Alena Hanzlíková

predkladá: Ing. Gabriela Kalašová

podľa pokynu MŽPSR z 20.9.2013 č.4/2013-1.6.

Plán hlavných úloh Národného parku Malá Fatra na 

rok 2023 



mzdy a odvody výdavky ŠR iné zdroje výdavky ŠR iné zdroje

1.01

1.02

1.03

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV SR), Strategický plán spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP)

Anotácia úlohy:  spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach a na zabezpečovaní ich 

implementácie, spolupráca na príprave schém pre platby podporujúce vlastníkov (užívateľov) 

pozemkov v územiach Natura 2000 pre plnenie cieľov ich ochrany, spolupráca na tvorbe a 

zabezpečovaní podkladov pre žiadateľov o podporu, spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na 

problematike, podpora agrolesníckych systémov, spolupráca pri skvalitnení ochrany a obnovy lúk, 

pasienkov a lesov s najvyššou mierou biodiverzity

Forma výstupu: účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady, potvrdenia pre žiadateľov, 

návrh schém

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Anotácia úlohy: poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri komplexnom  zisťovaní stavu 

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

ich pripomienkovaním, posudzovanie programov starostlivosti o lesy vo vzťahu k územiam sústavy 

Natura 2000, vypracovanie a predloženie návrhov na vyhlásenie lesov osobitného určenia, 

zabezpečenie implementácie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch spolu s akceptovanými 

požiadavkami ochrany prírody (podanými cez orgány ochrany prírody alebo prostredníctvom 

Správy NP Malá Fatra) v územiach Natura 2000, okrem území a lokalít s aplikovaným 

bezzásahovým režimom

Forma výstupu: dokumentácia ochrany prírody, účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy  a iných lesníckych činnostiach 

0. 1 KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY
Budovanie sústavy Natura 2000, zonácia Národného parku (NP) Malá Fatra

Názov úlohy(stručná anotácia, forma výstupu, termín plnenia úloh, 

zodpovední)

číslo 

úlohy

Finančné zabezpečenie úlohy (€) Schválený rozpočet

Finančné zabezpečenie 

úlohy (€) Upravený 

rozpočet

Finančné 

zabezpečenie úlohy (€ 

) Skutočnosť

tovary a služby

Forma výstupu: príprava zonácie,  príprava podkladov, prerokovanie,  vyhodnotenie pripomienok, 

spolupráca na príprave konsolidovaného národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV), 

ciele ochrany, zásady starostlivosti, účasť na rokovaniach

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Anotácia úlohy: Budovanie sústavy Natura 2000, zonácia národného parku



1.04

termín plnenia úloh: 1.-12.2023

1.05

Termín plnenia úloh: 1.-12.2023

VZ 1 000,00 €

En 50 000,00 €

OP 0,00 €

spol. 51 000,00 €

1 000,00

50 000,00 €Spolu 01.00 „Koncepčné a legislatívne úlohy"

Forma výstupu: Odborné podklady, vyhlášky, usmernenia, strategické dokumenty

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Legislatívne úlohy a iné koncepčné úlohy

Anotácia úlohy:  vypracovanie pripomienok k materiálom a návrhom právnych predpisov (interné 

a medzirezortné pripomienkové konania), spracovanie podkladov k strategickým dokumentom a 

koncepčným materiálom, zabezpečenie prípravy odbornej spôsobilosti podľa § 28 a zákona 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 543/2002 

Z. z.“), vrátane aktualizácie Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na 

územia sústavy Natura 2000 v SR, iné podľa požiadaviek

Forma výstupu: Dokumentácia ochrany prírody

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny: programy starostlivosti 

(PS) o CHVÚ, ÚEV, ostatné chránené územia (CHÚ) a chránené stromy (CHS), PS alebo programy 

záchrany (PZ) chránených druhov, projekty ochrany chránených stromov alebo CHÚ, vrátane 

odborného posúdenia  

Anotácia úlohy: dopracovanie a predkladanie PS o vybrané CHÚ , predrokovanie a rokovanie,  

príprava materiálov na rokovanie vlády SR - analýza vplyvov - na štátny rozpočet, zamestnanosť, 

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



2.01

2.02

2.03

Forma výstupu: kontroly, evidencia

Zodpovední: Správa NP Malá Fatra

Termín plnenia úloh: 1.-12.2023

Anotácia úlohy: kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na 

jeho základe (zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných na ich 

základe), koordinácia členov stráže prírody

1 000,00

Forma výstupu: stanoviská, odborné podklady

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov 

Anotácia úlohy: 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.) 

0.2 VÝKON ŠTATNEJ OCHRANY PRíRODY

Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy a pre iných žiadateľov

Anotácia úlohy: vypracovanie odborných stanovísk (na základe požiadaviek orgánov ochrany 

prírody podľa § 65a ods. 2 písm. zc) zákona č. 543/2002 Z. z.), vypracovanie stanovísk a podkladov 

na základe požiadaviek právnických a fyzických osôb, vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), vydávanie podnetov na ohlásenú 

náhodnú ťažbu, vypracovanie ostatných odborných stanovísk, 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., vypracovanie 

podkladov k upozorneniam obcí o výskyte inváznych nepôvodných druhov podľa § 14 ods. 2 zák. č. 

150/2019 Z. z.

27 232,00

Forma výstupu: Spolupráca s orgánmi štátnej správy, stanoviská, účasť na pracovných rokovaniach



2.04

Termín plnenia úloh: 1.-12.2023

2.05

Termín plnenia úloh: 1.-12.2023

VZ 2 000,00 €

En 141 379,00 €

OP 0,00 €

spol. 143 379,00 €

Anotácia úlohy: činnosť Rady parku, účasť v odborných komisiách, Rámcová smernica o vodách 

(RSV), náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania -  uzatváranie nájomných zmlúv, 

zmluvnej starostlivosti, finančné náhrady a pod. 

Forma výstupu: návrhy opatrení, odborné podklady, kontroly, dokumentácia ochrany prírody, 

stanoviská, odborné podklady

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Spolu 02.00 „Výkon štátnej ochrany prírody" 114 147,00 €

1 000,00                                                

Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny 

Forma výstupu: odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Iné úlohy

Anotácia úlohy: účasť na revíziách CHÚ, chránených stromov a jaskýň, účasť na konaniach 

a kontrolách orgánov štátnej správy a poskytovanie súčinnosti životného prostredia pri vykonávaní 

revízií chránených území, 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



3.01

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

03.00 Starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny (ďalej "OCHČPaK")
Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu 

nepôvodných druhov rastlín  v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti 

vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 150/2019 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z., zákon č. 

503/2003 Z. z., zákon č. 180/1995 Z. z., zákon č. 504/2003 Z. z., zákon č. 229/1991 Z. z., zákon č. 

330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

Anotácia úlohy:  Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou 

výskytu nepôvodných druhov rastlín  v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti 

vyplývajúcich z platných právnych predpisov, odstraňovanie inváznych druhov rastlín podľa § 3 

ods. 7 zákona č. 150/2019 Z. z. a oznamovanie obci odstránenie inváznych druhov rastlín v 

príslušnom katastrálnom území podľa § 3 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z., 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), 

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, koordinácia 

viacerých subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia v rámci manažmentu v príslušných lokalitách a 

vyhodnotenie ich účinnosti a vplyv na necieľové druhy, vykonávanie opatrení na rýchlu eradikáciu 

inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov na pozemkoch v 

správe NP podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.,  preberanie inváznych nepôvodných druhov 

živočíchov podľa §23 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., dočasne len pri vybraných druhoch v rámci 

kapacít do prevozu do Národnej ZOO Bojnice (na základe protokolu o prebratí), koordinácia 

opatrení vykonávaných v rámci manažmentu inváznych nepôvodných druhov v rámci svojej 

územnej pôsobnosti, vyhodnocovanie ich účinnosti a vplyvu na necieľové druhy vrátane 

informovania organizácie ochrany prírody s celoslovenskou pôsobnosťou (pozn. táto kompetencia 

je upravená v návrhu novely zákona č. 150/2019 Z. z.) 

4 000,00                                                

Forma výstupu: Manažmentové opatrenia , výkon ochany prírody, identifikácia lokalít



3.02

3.03

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný:  Správa NP Malá Fatra

Forma výstupu: Manažmentové opatrenia, výkon ochany prírody, identifikácia lokalít

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovední: Správa NP Veľká Fatra

Starostlivosť o nelesné biotopy,chránené druhy rastlín, chránené stromy, významné anorganické 

javy

Anotácia úlohy:  Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou 

výskytu nepôvodných druhov rastlín  v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti 

vyplývajúcich z právnych predpisov  –  zákon č. 150/2019 Z. z.,zákon  č. 543/2002 Z. z., zákon č. 

503/2003 Z. z., zákon č. 180/1995 Z. z., zákon č. 504/2003 Z. z.,zákon  č. 229/1991 Z. z., zákon č. 

330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov,dstraňovanie inváznych druhov rastlín podľa § 3 ods. 7 

zákona č. 150/2019 Z. z. a oznamovanie obci odstránenie inváznych druhov rastlín v príslušnom 

katastrálnom území podľa § 3 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z., upozorňovanie na výskyt a potrebu 

odstraňovania inváznych druhov živočíchov, dentifikovanie 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, koordinácia viacerých subjektov vykonávania opatrení vykonávaných v 

rámci manažmentu v príslušných lokalitách a vyhodnotenie ich účinnosti a vplyv na necieľové 

druhy.vykonávanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov, zabezpečenie 

ochrany lokalít pralesov a ich zvyškov a zabezpečiť vhodný manažment v ochranných pásmach (v 

NP Malá Fatra sa nachádza lokalita PR Pralesy Slovenska – Šútovská dolina) 

5 000,00                                                

Starostlivosť o chránené živočíchy

Anotácia úlohy: 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, mapovanie, monitoring, prekládky a oprava 

hniezd bociana čierneho a bociana bieleho, úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre 

vtáctvo, oprava/inštalácia búdok, kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi elektrického vedenia, úprava 

liahnísk obojživelníkov a plazov, 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, údržba a prevádzka ornitologických 

stacionárov (kosenie a odstraňovanie krovín okolo odchytových línií), realizácia technických 

opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine, 

evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine, iné aktivity týkajúce 

sa chránených živočíchov

5 000,00                                                

Forma výstupu: Manažmentové opatrenia, výkon ochany prírody, identifikácia lokalít



3.04

3.05

3.06

Anotácia úlohy: Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými druhmi živočíchov a ich 

riešenie, manažment určených živočíchov, účasť na komisionálnom šetrení škôd a spolupráca so 

štátnou správou pri šetrení škôd, zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom škôd, následná 

propagácia a podpora praktických opatrení, spolupráca so zásahovým tímom pre medveďa 

hnedého

Anotácia úlohy: Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v rámci správy NP Malá 

Fatra, prevádzka záchranných zariadení, evidencia v zmysle platných predpisov, metodická 

príručka k postupu nakladania s hendikepmi, odber a prevoz nahlásených hendikepovaných 

živočíchov, úhrada výdavkov spojených zo starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené 

chránené živočíchy, určovanie nakladania s chránenými živočíchmi a vedenie evidencie

5 000,00                                                

Forma výstupu: počet šetrení, výška škôd, spolupráca s orgánmi štátnej správy

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými druhmi živočíchov, ich riešenie a manažment 

určených živočíchov

Forma výstupu: Označenie

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Anotácia úlohy: základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV, štátny znak a kategória), doplnkové 

označenie CHÚ (piktogramy, stupne ochrany, informačné tabule, obvodové značenie), obnova 

chýbajúceho a poškodeného označenia CHÚ, označenie nových CHS a obnova chýbajúceho a 

poškodeného označenia CHS

5 000,00                                                

Forma výstupu: náklady na starostlivosť, hodiny, počty zachránených živočíchov

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Označovanie CHÚ a chránených stromov CHS

Prevádzka sústavy záchranných zariadení a zabezpečenie starostlivosti o hendikepované 

živočíchy



3.07

0,00 €

En 88 000,00 €

OP 0,00 €

spol. 88 000,00 €

Forma výstupu: návrhy opatrení, odborné podklady, kontroly, spolupráca s orgánmi štátnej správy

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Anotácia úlohy: kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na 

jeho základe (zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných na ich 

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

lesoch, projektová, poradenská a expertízna činnosť v oblasti LH, starostlivosť o lesné ekosystémy, 

pestovná činnosť, ťažbová činnosť, ochrana lesa, lesnícko-technické meliorácie, výkon činnosti 

lesníka  - plánovacia, výkonná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v zmysle ustanovení zákona 

č.326/2005 Z.z. o lesoch, poskytovanie služieb súvisiacich s obhospodarovaním lesných pozemkov 

pre iných vlastníkov 

4 000,00                                                

Spolu 03.00 „Starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny “ 60 000,00 €

Výkon starostlivosti o lesné ekosystémy a poľovníctvo - výkon činnosti odborného lesného 

hospodára (OLH), vedenie evidencie



4.01

4.02

4.03

VZ 0,00 €

En 60 000,00 €

OP 0,00 €

spol. 60 000,00 €

Spolu 04.00 „Monitoring, mapovanie a výskum“ 50 000,00 €

Forma výstupu: odborné podklady

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Biologický a ekologický výskum pre potreby ochrany prírody, iné vedecko-výskumné aktivity, 

Ekosystémové služby (MAES-SK) 

Anotácia úlohy: realizácia a podpora vedeckého výskumu, spolupráca s univerzitami a vedeckými 

inštitúciami, publikačná činnosť, organizácia a účasť na vedecko-výskumných podujatiach, 

konferenciách, seminároch, odborných stretnutiach, metodicko-poradenská a vzdelávacia činnosť, 

a pod., výskum lesných a nelesných ekosystémov, monitoring návštevnosti NP Malá Fatra

spolupráca pri tvorbe mapy ekosystémov a hodnotenia typov ekosystémových služieb v území

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)

5 000,00                                                

Forma výstupu: databázy, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Geologický a geomorfologický prieskum významných anorganických javov a foriem

Anotácia úlohy: prieskum významných anorganických javov

04. MONITORING, MAPOVANIE A VÝSKUM
Mapovanie rastlín, živočíchov a biotopov

Anotácia úlohy: mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov Slovenskej republiky a 

inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie v rámci Slovenska, mapovanie ohrozených a 

chránených druhov rastlín, živočíchov a biotopov  -  údaje z mapovania vložené ako výskytové 

údaje v KIMS

5 000,00                                                

Forma výstupu: databázy, údaje v KIMS, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody



5.01

5.02

Forma výstupu: výstavy, exkurzie, súťaže, vzdelávacie programy

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Výchovno-vzdelávacie  aktivity pre rôzne cieľové skupiny 

Anotácia úlohy: realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a osvety do roku 2025, účasť a ich prezentácia na rezortných podujatiach, podujatia 

organizované v rámci významných ochranárskych dní, príprava a realizácia vzdelávacích 

programov zameraných na ochranu prírody pre školy, príprava a realizácia vzdelávacích 

programov, príprava a realizácia medzinárodnej súťažnej výstavy Ekoplagát (trienále), vrátane 

evidencie a archivácie plagátov, činnosť Školy ochrany prírody vo Varíne, napĺňanie aktivít 

Zeleného balíka pre školy

5 000,00                                                

05. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA 
Náučné zariadenia v prírode - zabezpečenie činnosti 

Anotácia úlohy: sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch, náučných lokalitách, príprava 

činnosti informačných stredísk ochrany prírody, prevádzka náučných chodníkov, spolupráca s 

mimovládnymi organizáciami, samosprávami, OOCR a inými subjektami v oblasti ochrany prírody, 

rozvoja cestovného ruchu a pri budovaní turistickej infraštruktúry

Forma výstupu: poskytovanie informácií o ochrane prírody



5.03

5.04

VZ 0,00 €

En 67 000,00 €

OP

spol. 67 000,00 €

Forma výstupu: prezentácia v médiach, články, konferencie, propagačné materiály

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Spolu 05.00 „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“ 57 000,00 €

Anotácia úlohy: akcie pre verejnosť – účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach 

podporujúcich propagáciu organizácie (napr. Deň Zeme a iné), aktualizácia internetových stránok a 

profilu sociálnej siete, zabezpečenie propagačných materiálov, prezentácia v médiách (reportáže, 

rozhlasové relácie, TV príspevky), súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít MŽP SR, 

organizácia konferencie Výskum a ochrana Malej Fatry

4 000,00                                                

Forma výstupu: certifikáty o vykonaní školení, zápisy z porád, odborné preukazy

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Propagačná a edičná činnosť

Interné  vzdelávanie

Anotácia úlohy: porady odborných zamestnancov, strážcov a pracovníkov environmentálnej 

výchovy, účasť na školeniach, seminároch, workshopoch, konferenciách, odborné školenia (k 

prácam vo výškach, k obsluhe motorovej píly a krovinorezov, monitoringu, ekonomické školenia a 

pod.)

1 000,00                                                



6.01

06.02

06.03

VZ 0,00 €

En 24 000,00 €

OP

spol. 24 000,00 €

Spolu 06.00 „Reporting, informatika a dokumentácia  “ 21 000,00 €

Forma výstupu: zabezpečenie fungovania informačného systému správy NP Malej Fatry

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Anotácia úlohy: Zabezpečenie prevádzky, tvorba, údržba a aktualizácia hardwarového 

a softwarového vybavenia, monitorovacej techniky na ochranu prírody a krajiny

3 000,00                                                

Forma výstupu: odborné podklady, vyplnené formuláre, databázy, pripravené priestorové 

informácie

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Zabezpečenie prevádzky, tvorba, údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového 

vybavenia, monitorovacia technika pre ochranu prírody 

Reporting pre Európsku komisiu a  Európsku environmentálnu agentúru, Štátny zoznam osobitne 

chránených častí prírody a krajiny

Anotácia úlohy: poskytovanie podkladov pre MŽP SR v zmysle smernice o biotopoch a smernice o 

vtákoch, správa databázy území Natura 2000 (Štandardný dátový formulár/SDF), doplnenie SDF o 

nové ÚEV a aktualizácia pôvodných ÚEV podľa konsolidovaného znenia legislatívneho predpisu 

všetkých ÚEV, tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS, podklady pre zápis CHÚ do katastra 

nehnuteľnosti 

Forma výstupu: databázy,  GIS vrstvy, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

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

prírody

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

v súlade s úlohy vyplývajúce zo zákona č. 305/2017 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákona 

č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a uznesení 

vlády SR č. 104/2017, č. 346/2017 a č. 553/2019,  priebežná aktualizácia GIS vrstiev CHÚ a CHS, 

postupné aktualizovanie vrstvy CHÚ v kategórii CHKP, CHA, PP, PR na parcelný stav

06.  REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA 



07.01

7.02

07.03

VZ 0,00 €

En 47 000,00 €

OP 208 120,00 €

spol. 255 120,00 €

Spolu 07.00 „INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ “ 14 000,00 €

Forma výstupu: objekty v Správe NP Malá Fatra

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Anotácia úlohy: rekonštrukcia terénnych staníc (IS Šrámková), rekonštrukcia administratívnej 

budovy sídla Správy NP vo Varíne, rekonštrukcia objektov zakúpených, prípadne získaných 

delimitáciou v rámci reformy NP (Vrátna - Nový Dvor), vrátane vyhotovenia a obstrania projektovej 

dokumentácie, interierového vybavenie, stavebného dozoru, inžinieringu, bežná udržba budov, 

snežná jama a iné (kúpa mikroskopu)
151 720,00                                            

28 000,00                                              

Forma výstupu: funkčný vozový park

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov a ciest  vo vlastníctve správy a iné kapitálové výdavky

Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku 

Anotácia úlohy: nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných komunikáciách v zmysle 

vyhlášky (STK, EK a pod.), príprava a realizácia VO na nákup nových vozidiel, nákup SMV

56 400,00                                              

07.  INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ   

5 000,00                                                

Forma výstupu: náučné zariadenia, náučné chodníky

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov environmentálnej výchovy – náučné zariadenia

Anotácia úlohy: výstavba a údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných bodov, 

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

obnova a údržba náučných a informačných prevádzkových panelov pri chodníkoch



8.01

VZ 0,00 €

En 32 200,00 €

OP 0,00 €

spol. 32 200,00 €

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Spolu 8.00 „MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA “ 30 000,00 €

08. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
Plnenie úloh v rámci  medzinarodnej spolupráce

Anotácia úlohy:  Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy  a vyplývajúcich 

z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979), 

plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a zo Stratégie EÚ v oblasti 

biodiverzity do roku 2030, Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov 

voľne žijúcich živočíchov CMS (Bonn, 1979), plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda 

o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii, plnenie úloh vyplývajúcich 

z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA), plnenie 

úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS), plnenie úloh 

vyplývajúcich z Dohovoru CITES a z nariadení EÚ v oblasti CITES, plnenie úloh vyplývajúcich 

z Dohovoru o mokradiach majúcich význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsar, 

Irán, 1971),  plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO, plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru, plnenie úloh Karpatskej 

sústavy chránených území (CNPA), spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody 

a krajiny - IUCN, WWF a podobne, spolupráca s  organizáciami ochrany prírody a krajiny v iných 

krajinách (CHKO Beskydy, NP Šumava, NP Kalkalpen a iné)

2 200,00                                                

Forma výstupu: Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia



9.01

9:02

Forma výstupu: dokumentácia ochrany prírody

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

OPKŽP – Veľké šelmy 2 (kód projektu: SOP22141)

Anotácia úlohy:  Realizácia opatrení PS veľkých šeliem na Slovensku,rokovania a pripomienkovanie 

aktuálnych legislatívnych predpisov v oblasti problematiky veľkých šeliem,spolupráca pri aplikácií 

jednotného automatizovaného informačného systému evidencie škôd spôsobených veľkými 

šelmami, spolupráca pri vypracovaní komplexnej databázy komisionálne a nekomisionálne 

šetrených škôd spôsobených veľkými šelmami, realizácia fotomonitoringu veľkých šeliem, ostatné 

úlohy spojené s projektom                                                        

10 000,00                    

09. PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV 

OPKŽP - Vypracovanie PS o NP Malá Fatra a jeho ochranné pásmo (kód projektu: SOP22301)  

Anotácia úlohy:  Vypracovanie PSo NP Malá Fatra a jeho ochranné pásmo, realizácia činností 

vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou projektu a podpornou aktivitou projektu 

(činnosti projektového manažéra)

Vypracovaniu komplexného programu starostlivosti predchádzajú činnosti, ktorých realizáciou 

budú poskytnuté podklady a údaje pre komplexné zhodnotenie územia, predmetov ochrany a 

nastavenia vhodných manažmentových opatrení.

Aktivity na rok 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Inventarizačné prieskumy (zber údajov, ich spracovanie a následná analýza) - zabezpčené 

internými zamestnancami + DoVP - dokončenie aktivity

- Zameranie maloplošných chránených území NP Malá Fatra v teréne a vyhotovenie protokolu o 

vytýčení hraníc pozemkov (zabezpečené externou službou)

- Vypracovanie PS o NP Malá Fatra a jeho ochranné pásmo 

- Vypracovanie a tlač odbornej publikácie o NP Malá Fatra

- Realizácia pracovných stretnutí ohľadne navrhovaných manažmentových opatrení a návrhu 

aktualizácie návštevného poriadku s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov

99 000,00                    76 000,00                                              

Forma výstupu:odborné podklady, databázy, výkon strážnej služby

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra



9.03

9.04

9.05

VZ 0,00 €

En 0,00 €

OP 552 248,00 €

spol. 552 248,00 €

Projektová dokumentácia pre Návštevnícke centrum v Národnom parku Malá Fatra - Varín

Anotácia úlohy:  obstaranie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch spracovania  pre 

získanie potrebného povolenia na realizáciu stavby zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Forma výstupu: projektová dokumentácia

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Anotácia úlohy: Realizácia činností vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou 

projektu a podpornou aktivitou projektu (činnosti projektového manažéra)

a) realizácia aktivít zameraných na vekovú, priestorovú a druhovú diferenciáciu lesných porastov 

(lesohospodárske zásahy) b) realizácia opatrení zabezpečujúcich reprodukciu obojživelníkov, c) 

realizácia opatrení zlepšujúcich hniezdne a úkrytové možnosti vtákov a netopierov, d) mapovanie 

stanovištných podmienok, biodiverzity a mikroklimatických podmienok v riešenom území, e) 

zmena kategórie lesov na lesy osobitného určenia, f) aktivity environmentálnej výchovy 

150 000,00                  217 248,00                                            

Spolu 9.00 „ PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV“ 259 000,00 €

Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra 

Projektová dokumentácia pre Návštevnícke centrum v Národnom parku Malá Fatra - Vrátna, 

Nový dvor

Anotácia úlohy:  obstaranie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch spracovania  pre 

získanie potrebného povolenia na realizáciu stavby zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Forma výstupu: projektová dokumentácia

Forma výstupu: odborné podklady,starostlivosť o biotopy a iné

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra



10.01

10.02

10.03

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

-                                                           

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú v správe S-NPMF v zmysle § 65a zákona č. 

543/2002 Z. z.

Prevádzkový a ekonomický servis 

Anotácia úlohy: samotná prevádzka administratívnych budov, revízie, náklady na zamestnancov 

(okrem miezd), miestne dane a poplatky, spotreba režijného materiálu a iné náklady priamo 

súvisiace s prevádzkou budov, interierové vybavenie, náklady na ťažbu a iné

Anotácia úlohy: vedenie agendy a príprava zmlúv, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod 

nehnuteľnosťami a ich prevádzkovými budovami, spracovanie znaleckých posudkov, 

geometrických plánov, evidencia uzatvorených nájomných zmlúv a iné

Forma výstupu: pozemky

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

10. INÉ ÚLOHY

160 000,00                                            

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Kontrola stavu nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe 

-                                                           

Anotácia úlohy:  príprava výkupu pozemkov štátom, správa pozemkov, úlohy a záväzky vyplývajúce 

zo správy majetku štátu, napr.evidencia, daňové povinnosti, úpravy a iné                                           

Forma výstupu: odborné podklady, pozemky

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Forma výstupu: objekty v Správe NP Malá Fatra



10.04

10.05

10.06

VZ 0,00 €

MŽP SR 223 221,00 €

En 115 000,00 €

OP 0,00 €

spol. 338 221,00 €

VZ 3 000,00 € 3 000,00 €

MŽP SR 223 221,00 € 223 221,00 €

En 624 579,00 € 624 579,00 €

OP 760 368,00 € 760 368,00 €

SPOLU 1 611 168,00 €

Výročné správy (MŽP SR, Správy NP Malá Fatra)

Anotácia úlohy: správa o stave životného prostredia, zelená správa,  štatistický úrad,  štatistiky pre 

OECD,  správa o stave vodného hospodárstva, ročný výkaz o výskume a vývoji, výkaz výskumno-

vývojového potenciálu a iné

Forma výstupu: výročná správa

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Plán hlavných úloh

Anotácia úlohy: vypracovanie návrhu PHÚ na rok 2024 a vyhodnotenia PHÚ za rok 2023

Forma výstupu: návrh PHÚ a vyhodnotenie PHÚ

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

En-finančné prostriedky Envirofond

VZ  - vlastné zdroje

OP - finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov

SPOLU 833 368,00 €

Vysvetlivky k finančným zdrojom:

Forma výstupu: riadenie Správy NP Malá Fatra, interné riadiace akty

Termín plnenia úloh: 1. – 12. 2023

Zodpovedný: Správa NP Malá Fatra

Spolu 10.00 „ INÉ ÚLOHY“ 178 221,00 €

Riadenie a manažment pracoviska

Anotácia úlohy: riadenie a manžment pracoviska, vypracovanie, doplnenie interných predpisov na 

základe legislatívnych zmien a výsledkov kontrol

-                                                           


