Projekty

NATURA 2000 súčasť krajiny
biotopoch a ich ochrane v jednotlivých regiónoch.
Realizáciou jednotlivých aktivít projekt prispeje k
zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti a
ochrane prírody a krajiny, k zlepšeniu komunikácie a
spolupráce medzi zainteresovanými subjektami, výmene informácií a skúseností v tejto oblasti.
Účasť na uskutočnených podujatiach bola 93,94
percent. To dokazuje, že stanovené ciele projektu,
t. j. šírenie informovanosti o potrebe zachovania významného prírodného dedičstva a zlepšenie environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane vytvorenia
platformy pre posilnenie komunikácie a spolupráce so
zainteresovanými skupinami, sa darí napĺňať.
Všetky vydané informačné materiály a odborné
príspevky získate na adrese: eva.barciakova@sazp.sk,
beata.vaculcikova@sazp.sk
Ing. Beata Vaculčíková, projektová manažérka
Slovenská agentúra životného prostredia
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sku, priemyselnú, sídelnú, rekreačnú, vodohospodársku,
chránenú) podľa lokality, v ktorej sa dané podujatie uskutočnilo. Príspevky prezentovali odborníci, ktorí sa aktívne
zaoberajú problematikou prípravy podkladov vyhlasovania
území NATURA 2000, ochranou prírody a krajiny, lesným
hospodárstvom, poľnohospodárstvom, vodohospodárskej
oblasti, turizmu a rekreácie, vplyvmi investičných činností
na zložky životného prostredia atď.
Pre doplnenie základných informácií boli spracované
a na podujatiach distribuované informačné materiály,
ktoré pozostávajú zo zakladacej mapy navrhovaných
chránených území v sieti NATURA 2000 s informačnými listami s popisom vybraných druhov chránených
území v jednotlivých krajoch, leták so všeobecnými
základnými princípmi budovania siete NATURA 2000.
Tento rok pripravujeme vydanie regionálnych máp území NATURA 2000 so základnými údajmi o sieti NATURA
2000, platnej legislatíve a vybraných významných

Súčasťou vzdelávacích podujatí boli exkurzie v lokalitách chránených území
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Cieľom európskej sústavy chránených území
NATURA 2000 je zachovanie a ochrana prírodného dedičstva. Veľkou mierou k tomuto cieľu prispieva šírenie
environmentálneho povedomia širokej verejnosti. Tento
cieľ sa snažíme naplniť aj naším projektom Zlepšenie
informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora
komunikácie medzi zainteresovanými skupinami, realizovaným z Operačného programu Životné prostredie
a spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho
rozvoja. Potreba realizácie tohto projektu vyplýva zo súčasnej situácie v oblasti ochrany prírody a krajiny. SR
sa vyznačuje veľkou rozlohou chránených území, ale
súčasne čelí rozvojovým aktivitám smerujúcim k ohrozeniu chránených druhov. Hlavnými príčinami je fragmentácia a zmena biotopov (vplyvom hospodárskych aktivít
– nevhodné hospodárenie, invázne rastlinné druhy a i.).
Väčšia časť tohto ohrozenia je dôsledkom činností človeka. Problémom sú chýbajúce informácie o samotnom
území, rezervy v komunikácii s vlastníkmi a užívateľmi
chránených území.
Projekt je realizovaný na celom území SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj v období rokov 2009
až 2012. Z hľadiska cieľových skupín sa zameriava
na predstaviteľov samospráv, štátnu správu v oblasti
životného prostredia a ochrany prírody, organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja a usmerňujúce
spôsob využívania územia, urbanistov, projektantov,
investorov, profesijné združenia, neziskové organizácie, vlastníkov a užívateľov pozemkov a verejnosť.
Hlavnými aktivitami projektu je príprava a realizácia
informačných podujatí a príprava a výroba informačných a propagačných materiálov.
V rokoch 2009 – 2010 bolo uskutočnených šesť konferencií: Život v chránených územiach NATURA 2000
(október 2009, Zemplínska Šírava), Trvalo udržateľný
rozvoj v územiach NATURA 2000 (november 2009,
Nimnica), Cestovný ruch v územiach NATURA 2000
(november 2009, Horný Vadičov), Turizmus v územiach
NATURA 2000 (august 2010, Poprad), NATURA 2000 a
lesné ekosystémy (september 2010, Zvolen), NATURA
2000 a vodné ekosystémy (október 2010, Piešťany).
V jednotlivých regiónoch Slovenska sa každoročne
realizuje sedem seminárov. V roku 2009 s nosnou témou Praktické skúsenosti pri uplatňovaní ochrany v
územiach NATURA 2000 v príslušnom kraji sa uskutočnili v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, Humennom,
Michalovciach, Považskom Podhradí a Žiline. V roku
2010 s témou Ochrana a trvalo udržateľné využívanie území NATURA 2000 v príslušnom kraji sa zorganizovali v Liptovskom Mikuláši, Prešove, Mojtíne,
Nových Zámkoch, Spišskej Novej Vsi, Hlohovci a na
Donovaloch. Poslednou – treťou sériou seminárov
je téma NATURA 2000 súčasť krajiny v príslušnom
kraji, ktoré plánujeme uskutočniť v Skalici, Rožňave,
Žiari nad Hronom, Čadci, Trenčianskych Tepliciach,
Topoľčanoch a v Starom Smokovci.
Okrem týchto podujatí organizujeme dvojdňové
workshopy spojené s návštevou lokalít chránených území. Sú to lokálne podujatia pre menšie skupiny účastníkov, na ktorých sa prezentujú praktické skúsenosti pri
vyhlasovaní siete NATURA 2000 a príklady z praxe.
Odborné prednášky na informačných podujatiach boli
zamerané na všetky typy krajiny (lesnú, poľnohospodár-
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