
Cieľový stav informa čného systému ČMS Biota:

Realizácia monitoringu:
FAUNA

150 živo číchov - smernica o biotopoch 
81 druhov vtákov - smernica o vtákoch

FLÓRA
50 druhov rastlín - smernica o biotopoch

BIOTOPY
66 typov biotopov - smernica o biotopoch

Informa čný systém:
prepojenosť na IS MŽP SR a rezortné IS, informačný web portál, 
5 úrovní prístupov, on-line editácia, riadenie a správa dát, 
prehľady, grafy, trendy, mapy, komplexné implementovanie 
smernice EÚ o INSPIRE z pozície ochrany prírody, podklady pre 
smernicu EÚ o environm. škodách, výstupy pre reporting
a eGovernement



Predstava o spôsobe rozvoja ČMS Biota:

Vecný garant - MŽP SR, Sekcia ochrany prírody a krajiny:
- Vytvorenie podmienok pre realizáciu ČMS (čiastočne plnené prostredníctvom 

vytvorenia prioritnej osi a operačného cieľa v OP ŽP),
- Intenzívny a systematický dohľad nad plnením záväzkov SR (monitoring a 

reporting stavu) a analýza možných dôsledkov ich neplnenia,
- Väčší záujem o rast odbornosti ŠOP SR pre jej fundovanejší výkon. 

Odborný garant - ŠOP SR – odborná organizácia MŽP SR:
- Samotný výkon a koordinácia monitoringu, zberu a vyhodnocovania dát,
- Kapacitné posilnenie pre výkon monitoringu, koordináciu a spracovanie dát,
- Vývoj a spravovanie Komplexného informačného systému monitoringu biotopov a 

druhov smerom k viacerým úrovniam verejnosti,
- Príprava podkladov pre reporting Európskej Komisii.

Možnosti využívania iných zdrojov na rozvoj ČMS:

- prostredníctvom OP ŽP a Envirofondu (výskum).



3 hlavné problémy, ktoré bránia rozvoju ČMS Biota:

- Finančné prostriedky v zmysle Koncepcie aktualizácia a racionalizácie 
environmentálneho monitoringu na samotnú realizáciu monitoringu 
(nemôže byť postavená na dobrovoľnom výkone),

- Obmedzené kapacitné možnosti ŠOP SR na koordináciu a výkon 
monitoringu,

- Neexistencia on-line informačného systému pre verejnosť.



3 dôsledky, ke ď tieto problémy nebudú vyriešené:

- Nesplnenie povinností SR vyplývajúcich z čl. 11 a 17 smernice o 
biotopoch a čl. 9 smernice o vtákoch

- Kvôli nedostatku údajov hrozí nefudovaný manažment európsky 
významných druhov a biotopov, čo môže mať za následok zhoršenie ich 
stavu, následné upozornenia EK a povinnosť prinavrátenia stavu.

- Prehĺbenie nesúhlasu vlastníkov (užívateľov) pozemkov s územiami 
Natura 2000 a ich manažmentom,

Konečným dôsledkom všetkých problémov sú infridgementy Eur ópskej 
Komisie, prípadný súdny spor a sankcie vo či SR.



Návrh opatrení:

Garancia prostriedkov v zmysle Koncepcie aktualizác ia a racionalizácie 
environmentálneho monitoringu na samotnú realizáciu monitoringu 
(krátkodobé projekty nezabezpe čujú základný predpoklad seriózneho 
monitoringu a to dlhodobé sledovanie stavu ),

Kapacitné posilnenie ŠOP SR na koordináciu a výkon m onitoringu,

Zavedenie on-line informa čného systému pre verejnos ť a motiváciu 
mapovate ľov.

Ďakujem za pozornos ť


