ROZHODNUTIE
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. decembra 2007 č. 76/2007 – 1. 8.,
o vydaní štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
V súlade s čl. 2 ods. 2 rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. decembra 2007 č. 75/2007 – 1.8. o vydaní novej zriaďovacej listiny Štátnej ochrany
prírody Slovenskej republiky (ďalej len „zriaďovacia listina“)

I.

vydávam
štatút Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu
tohto rozhodnutia.

II. u k l a d á m
riaditeľovi Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vypracovať a vydať
organizačný poriadok Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v súlade so
zriaďovacou listinou a štatútom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v lehote do
31. januára 2008.
III. z r u š u j e m
1. Štatút Správy slovenských jaskýň zo 7. decembra 2003 č. 43/2003-5.,
2. rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 27. apríla 2006
č.16/2006-1.6., ktorým sa vydáva dodatok č. 1 k štatútu Správy slovenských jaskýň
zo 7. decembra 2003 č. 43/2003-5.,
3. rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 29. januára 2007 č.
5/2007 – 7. o vydaní štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
IV. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Príloha
k rozhodnutiu ministra životného prostredia SR
z 5. decembra 2007 č. 76/2007 – 1.8.

ŠTATÚT
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. decembra 2007 č. 76/2007 – 1. 8.

Čl. 1
Základné
ustanovenia
(1) Štatút Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) vymedzuje
pôsobnosť a úlohy Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna
ochrana prírody“), ustanovuje zásady činnosti a zásady jej vnútornej organizácie,
hospodárenie a vzťahy štátnej ochrany prírody k iným organizáciám.
(2) Štátna ochrana prírody je príspevková organizácia.1)
(3) Sídlom štátnej ochrany prírody je Banská Bystrica.
Čl. 2
Pôsobnosť štátnej ochrany prírody
Štátna ochrana prírody je osobitnou odbornou organizáciou s celoslovenskou
pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny
vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z.z.
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Úlohy štátnej ochrany prírody
Štátna ochrana prírody ako osobitná odborná organizácia v rámci hlavnej činnosti
zabezpečuje najmä tieto úlohy
1

) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

a) spracovávanie koncepčných a metodických materiálov a podkladov pre tvorbu
právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny,
b) spracovávanie odborných stanovísk a podkladov pre rozhodovaciu a inú činnosť
orgánov ochrany prírody a účasť na konaniach a poradách súvisiacich s činnosťou
orgánov ochrany prírody,
c) spracovávanie projektov ochrany chránených území a chránených stromov a iných
odborných podkladov a stanovísk pri vyhlasovaní (zmene, zrušení) osobitne
chránených častí prírody a krajiny, označovanie osobitne chránených častí prírody
a krajiny,
d) obstarávanie, spracovanie a vedenie vybranej dokumentácie ochrany prírody a
krajiny, poskytovanie informácií z nej a realizácia vybraných opatrení z nej
vyplývajúcich, vykonávanie a zabezpečovanie meračskej dokumentácie jaskýň,
e) spracovanie odborných podkladov pre posudzovanie vplyvov na osobitne chránené
časti prírody, určovanie environmentálnej škody a pre územné systémy ekologickej
stability,
f) odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane sledovania
dodržiavania podmienok ich ochrany, sledovania ich stavu, vykonávania revízie a
štátneho dozoru,
g) realizáciu opatrení v chránených územiach súvisiacich s ich obhospodarovaním za
účelom zlepšovania stavu predmetu ich ochrany,
h) realizáciu projektov zameraných na ochranu biodiverzity, ochranu jaskýň a ekologickú
optimalizáciu krajiny,
i) vykonávanie prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny
vrátane zhromažďovania, uchovávania a vyhodnocovania údajov o ich stave,
j) monitorovanie jaskýň a ich prírodných zložiek, monitorovanie stavu a zmien
prírodných biotopov, populácií druhov európskeho a národného významu, vrátane
návrhu opatrení na zachovanie a zlepšenie ich priaznivého stavu,
k) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia inváznych druhov
a uskutočňovanie opatrení na odstraňovanie inváznych druhov,
l) tvorbu, dopĺňanie a poskytovanie informácií z informačného systému ochrany prírody
a krajiny, tvorba aplikovaných geografických informačných systémov pre potreby
ochrany prírody,
m) vedenie a dopĺňanie databáz chránených druhov európskeho a národného významu,
prírodných biotopov, prírodných vodopádov, jaskýň a iných účelových evidencií
v oblasti ochrany prírody a krajiny, vrátane špecializovaných archívov a odborných
knižníc,
n) zabezpečuje výkon stráže prírody a koordináciu činnosti členov stráže prírody,
o) kultúrno-výchovnú činnosť, propagačnú a edičnú činnosť, organizovanie odborných
konferencií, seminárov a sympózií v rozsahu svojej pôsobnosti,
p) činnosť informačných stredísk ochrany prírody a krajiny a iných výchovných
zariadení ochrany prírody a krajiny, budovanie a prevádzku náučných chodníkov
a náučných lokalít,
q) prevádzku, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň, vykonávanie sprievodcovskej
činnosti a vyberanie vstupného do sprístupnených jaskýň, budovanie a udržiavanie
objektov a zariadení na prevádzku jaskýň,
r) ochranu chránených rastlín a chránených živočíchov prostredníctvom záchranných
chovov vrátane ich repatriácie do voľnej prírody, prevádzku chovných a
rehabilitačných staníc,
s) vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy
mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, a evidenciu chránených rastlín a chránených

živočíchov pre potreby orgánov štátnej správy,
t) vykonávanie znaleckej, expertíznej a poradenskej činnosti v rámci svojej pôsobnosti,
u) správu jaskýň a vybraných pozemkov v chránených územiach, ktoré sú vo vlastníctve
štátu,
v) vyberanie vstupného do chránených území,
w) uzatváranie dohôd o finančnom príspevku, posudzovanie odborných podkladov pre
výplatu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov v chránených
územiach,
x) zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci, plnení úloh vyplývajúcich
z medzinárodných dohovorov a smerníc ES v oblasti ochrany prírody a krajiny,
ktorými je Slovenská republika viazaná, na uskutočňovaní medzinárodných
a bilaterálnych programov, projektov v rámci svojej pôsobnosti, zastupovanie
Slovenskej republiky v medzinárodných environmentálnych a speleologických
organizáciách,
y) vykonávanie správy chránených rastlín, neživých spracovaných chránených
živočíchov a exemplárov rastlín, ktoré sa stali majetkom štátu2) ,
z) plnenie úlohy vedeckého orgánu Slovenskej republiky3) na úseku ochrany druhov
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.
Čl. 3
Iné úlohy

a)
b)
c)
d)
e)

Štátna ochrana prírody ďalej plní úlohy
vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,1)
pri správe majetku štátu,4)
pri verejnom obstarávaní,5)
na úseku obrany a civilnej ochrany obyvateľstva,6)
na úseku politiky zamestnanosti v rozsahu svojej pôsobnosti.7)
Čl. 4
Zásady činnosti štátnej ochrany
prírody a vzťahy k zriaďovateľovi

(1) Činnosť štátnej ochrany prírody sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a
) § 26 ods. 1 a § 28 ods. 5 zák. č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §
94 ods. 1 a § 103 ods. 2 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3
) § 21 zákona č. 15/2005 Z.z.
4
) Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
5
) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
6
) Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov.
7
) Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov; zákon č. 553/2003
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
2

internými právnymi predpismi prijatými v rezorte Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), uzneseniami vlády Slovenskej republiky
a uzneseniami príslušných poradných orgánov ministra životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „minister“) a ročnými plánmi hlavných úloh (ďalej len „plán úloh“),
ktoré schvaľuje minister.
(2) Štátna ochrana prírody prioritne plní úlohy vyplývajúce z predmetu činnosti, uvedeného v
jej zriaďovacej listine a úlohy, ktoré jej zadalo ministerstvo najmä v pláne úloh.
(3) Pri spracúvaní návrhu plánu úloh na príslušný rok, ako aj pri jeho realizácii sa štátna
ochrana prírody riadi pokynmi príslušných organizačných útvarov ministerstva.
(4) Plnenie plánu úloh štátnej ochrany prírody sa polročne vyhodnocuje. Odpočet plnenia
úloh predkladá riaditeľ štátnej ochrany prírody písomne ministerstvu v termínoch do 31.
júla príslušného roka a do 31. januára nasledujúceho roka.
(5) Riaditeľ štátnej ochrany prírody predkladá vedúcemu služobného úradu Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky informáciu o plnení finančného vzťahu
organizácie k zriaďovateľovi v zmysle kontraktu uzatvoreného medzi zriaďovateľom
a organizáciou na príslušný rok v zákonom stanovených lehotách.
Čl. 5
Organizácia štátnej ochrany prírody
(1) Štátnu ochranu prírody riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ štátnej ochrany prírody,
ktorý je jej štatutárnym orgánom. Riaditeľa štátnej ochrany prírody vymenúva a odvoláva
minister. Riaditeľa štátnej ochrany riadi minister alebo ním poverená osoba.
(2) Riaditeľa štátnej ochrany prírody v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho
práv, povinností a zodpovedností ním poverený vedúci zamestnanec okrem vecí, ktoré si
riaditeľ štátnej ochrany prírody vymedzil do svojej výlučnej právomoci .
(3) Štátna ochrana prírody má tieto stupne riadenia
a) riaditeľ štátnej ochrany prírody,
b) riaditeľ sekcie, riaditeľ správy slovenských jaskýň, riaditeľ regionálneho centra,
c) riaditeľ správy národného parku a riaditeľ správy chránenej krajinnej oblasti.
(4) Štátna ochrana prírody sa organizačne člení na
a) Riaditeľstvo štátnej ochrany prírody zahŕňajúce
sekciu ochrany prírody a krajiny,
správu slovenských jaskýň,
sekciu medzinárodnej spolupráce a EÚ,
sekciu ekonomiky;
b) Regionálne centrum ochrany prírody v Modre, zahŕňajúce
Správu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Modre,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Záhorie v Malackách;

c) Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, zahŕňajúce
Správu Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave;
d) Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre, zahŕňajúce
Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre;
e) Regionálne centrum ochrany prírody vo Varíne, zahŕňajúce
Správu Národného parku Malá Fatra vo Varíne,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v Považskej Bystrici,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v Nemšovej;
f) Regionálne centrum ochrany prírody v Námestove, zahŕňajúce
Správu Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v Námestove,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v Čadci;
g) Regionálne centrum ochrany prírody v Banskej Bystrici, zahŕňajúce
Správu Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici,
Správu Národného parku Veľká Fatra vo Vrútkach;
h) Regionálne centrum ochrany prírody vo Zvolene, zahŕňajúce
Správu Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote;
i) Regionálne centrum ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, zahŕňajúce
Správu Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi,
Správu Národného parku Muránska planina v Revúcej,
Správu Národného parku Slovenský kras v Brzotíne;
j) Regionálne centrum ochrany prírody v Tatranskej Štrbe, zahŕňajúce
Správu Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe,
Správu Pieninského národného parku v Červenom Kláštore;
k) Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove;
l) Regionálne centrum ochrany prírody v Stakčíne, zahŕňajúce
Správu Národného parku Poloniny v Stakčíne,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v Medzilaborciach,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat v Michalovciach,
Správu Chránenej krajinnej oblasti Latorica v Trebišove.
(5) Územnú pôsobnosť regionálnych centier ochrany prírody vymedzí minister osobitným
rozhodnutím. Riaditeľ štátnej ochrany prírody môže so súhlasom ministra zriaďovať
a zrušovať vysunuté pracoviská štátnej ochrany prírody aj mimo sídla riaditeľstva štátnej
ochrany prírody, sídiel regionálnych centier ochrany prírody, správ národných parkov a
správ chránených krajinných oblastí.
(6) Riaditeľa sekcie, riaditeľa správy slovenských jaskýň a riaditeľa regionálneho centra
ochrany prírody vymenúva a odvoláva po prerokovaní s ministrom riaditeľ štátnej

ochrany prírody.
(7) V záujme kvalitnejšieho plnenia úloh štátnej ochrany prírody môže riaditeľ štátnej
ochrany prírody zriaďovať stále a dočasné poradné orgány, vydávať a zrušovať ich
organizačné a rokovacie poriadky, vymenúvať a odvolávať ich členov. Poradné orgány
prerokúvajú závažné problémy súvisiace s činnosťou štátnej ochrany prírody.
(8) Organizačné členenie, práva a povinnosti subjektov riadenia, hlavné činnosti
organizačných útvarov a ich vzájomné vzťahy, spoluprácu s inými právnickými osobami
a ďalšie podrobnosti, týkajúce sa stálych poradných orgánov organizácie, riadenia
a hospodárenia štátnej ochrany prírody upravuje jej organizačný poriadok, ktorý vydáva
riaditeľ štátnej ochrany prírody.
(9)

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov štátnej ochrany prírody upravujú všeobecne
záväzné právne predpisy.5) Práva a povinnosti zamestnancov štátnej ochrany prírody
upravuje pracovný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ štátnej ochrany prírody.
Čl. 6
Hospodárenie

(1) Štátna ochrana prírody je príspevkovou organizáciou, ktorá je finančnými vzťahmi
napojená na rozpočet ministerstva. Hospodári samostatne a vo svojom mene nadobúda
práva a zaväzuje sa.
(2) Hospodárenie štátnej ochrany prírody sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi
o hospodárení príspevkových organizácií.1)
(3) Štátna ochrana prírody hospodári s vlastnými prostriedkami a prostriedkami štátneho
rozpočtu, pričom príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na činnosť je určený a špecifikovaný
v rozpise záväzných ukazovateľov štátnej ochrany prírody a výstupoch ministerstva.
(4) Štátna ochrana prírody sústreďuje príjmy a realizuje výdavky prostredníctvom účtov
vedených v Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu.8)
(5) Štátna ochrana prírody nad rámec hlavnej činnosti vykonáva so súhlasom zriaďovateľa
podnikateľskú činnosť za predpokladu, že v oblasti hlavnej činnosti plní úlohy určené
zriaďovateľom a náklady na podnikateľskú činnosť sú pokryté výnosmi z nej.
Čl. 7
Spolupráca
Štátna ochrana prírody pri zabezpečovaní jednotlivých činností a plnení úloh spolupracuje
najmä s
a) obvodnými úradmi životného prostredia, krajskými úradmi životného prostredia a
Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
b) organizáciami pôsobiacimi v rezorte ministerstva a s inými odbornými inštitúciami a
8

) Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

c)
d)
e)
f)

organizáciami, zameranými na starostlivosť o životné prostredie a ochranu prírody a
krajiny, speleológiu a príbuzné vedné disciplíny,
miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy,
domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami,
partnerskými organizáciami v zahraničí,
inými organizáciami s environmentálnym a speleologickým zameraním.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny v tomto štatúte vydá minister svojim rozhodnutím.
(2) Zásady činnosti, zásady organizácie a iné úlohy štátnej ochrany prírody uvedené v jej
zriaďovacej listine a v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku, ktorý vydá
riaditeľ štátnej ochrany prírody.
(3) Zrušuje sa štatút Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím
ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 29. januára 2007 č. 5/2005- 7.
(4) Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Jaroslav Izák
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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