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1. Pre koho je určená 49. výzva? V prebiehajúcej reklamnej kampani sa hovorí, že výzva je určená 
pre subjekty, ktoré uprednostnili prírode blízke obhospodarovanie lesov, avšak výzva samotná 
nehovorí o prírode blízkom obhospodarovaní lesov.  

Cieľom podpory poskytovanej v rámci tejto výzvy je zabezpečenie starostlivosti o chránené 
druhy a územia, t.j. dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu biotopov a druhov 
európskeho významu a zabránenie významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy 
Natura 2000 a ďalších chránených území. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v praxi realizácia takýchto opatrení zasahuje širšie územia 
vo vlastníctve, resp. užívaní rôznych subjektov a vyžaduje si koordinovaný komplexný prístup, je 
s cieľom jeho zabezpečenia oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok výlučne 
štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Touto organizáciou je Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky. Oprávnený žiadateľ, následne (v prípade schválenia žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku) realizuje projekt v úzkej spolupráci 
s vlastníkmi resp. užívateľmi pozemkov, ktorých sa opatrenia vyplývajúce z dokumentov 
starostlivosti, resp. ďalšej dokumentácie týkajú.  

Tieto subjekty sú vo výzve rozdelené do dvoch skupín. Prvou skupinou sú subjekty, ktoré na 
dotknutých pozemkoch nevykonávajú hospodársku činnosť (ako napr. obce alebo neziskové 
organizácie). Tieto subjekty vystupujú v rámci projektu ako „partneri“ žiadateľa. Druhou 
skupinou sú subjekty vykonávajúce na dotknutých pozemkoch hospodársku činnosť, a teda sa na 
nich vzťahujú pravidlá štátnej pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb 
vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity, kam môžu spadať aj 
subjekty, ktoré hospodária v lese. Tieto subjekty vystupujú v rámci projektu ako „užívatelia“ 
a Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky je vo vzťahu k nim poskytovateľom štátnej 
pomoci. 

Preto je táto výzva určená pre subjekty vlastniace alebo užívajúce pozemky v územiach sústavy 
Natura 2000 alebo v chránených územiach, na ktoré bol vypracovaný dokument starostlivosti 
alebo tzv. ďalšia dokumentácia (bližšie informácie k dokumentom starostlivosti a ďalšej 
dokumentácii sú uvedené v podmienke poskytnutia príspevku č. 18). 

Prírode blízke obhospodarovanie lesa je jedným z možných nástrojov podporovaných v rámci 
tejto výzvy, nie však jediným. Konkrétne opatrenia pre dané chránené územie sú definované 
v príslušnom dokumente starostlivosti, resp. ďalšej dokumentácii.  

Subjekty, ktoré vlastnia alebo užívajú pozemky v územiach sústavy Natura 2000 alebo 
v chránených územiach a majú záujem zapojiť sa do realizácie opatrení vyplývajúcich 
zo schválených dokumentov starostlivosti alebo ďalšej dokumentácie sa môžu za účelom 
získania bližších informácií obrátiť na kontaktnú osobu (Ing. Viktória Ďuricová) zo Štátnej 
ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, a to: 

listom na adrese: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B, 
974 01  Banská Bystrica 

mailom na adrese: viktoria.duricova@sopsr.sk 

telefonicky, na čísle: +421 903 298 410 
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2. Aká výška príspevku je poskytovaná subjektom, ktorí sa zapoja do realizácie opatrení v zmysle 
tejto výzvy? 

Výška príspevku závisí od dvoch základných faktorov, prvým je typ subjektu (žiadateľ, partner 
alebo užívateľ) a druhým je výška ním vynaložených (oprávnených) nákladov na realizáciu 
opatrenia. 

Výška príspevku pre žiadateľa a partnera (mimo štátnej pomoci) vyplýva z tabuľky uvedenej 
v časti „Financovanie projektu“ kapitoly 1 výzvy (str. 3). Výška príspevku pre užívateľa (pod 
schémou štátnej pomoci) je definovaná v čl. I a J. Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb 
vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity predstavujú výšku tzv. 
čistých zvýšených nákladov, ktoré vznikli užívateľovi (subjektu, ktorý realizuje príslušné 
opatrenie) nad rámec ním realizovaného bežného obhospodarovania. 
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