
VIAC O ZADÁVATEĽOVI PROJEKTU
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
je odbornou organizáciou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou
pôsobnosťou, zameraná na starostlivosť o životné
prostredie, rozvoj environmentalistiky, uplatňovanie
nástrojov environmentálnej politiky, zabezpečovanie
prístupu k informáciám o životnom prostredí,
environmentálnej informatiky, poradenstva,
informovanosti, environmentálnej výchovy a
vzdelávania, starostlivosti o krajinu, projektového
riadenia a výkonu činnosti sprostredkovateľského
orgánu pod riadiacim orgánom pre OPŽP a OPKŽP.

Regionálne územné systémy ekologickej stability 
pre vybrané okresy (RÚSES)

V rámci projektov Spracovanie dokumentov regionálnych 
územných systémov ekologickej stability (RÚSES) spracovala 
naša spoločnosť  dokumentácie RÚSES pre  50 okresov. Každá 
dokumentácia RÚSES  predstavuje samostatné územie okresu. 
Súčasťou spracovania je okrem vytvorenia tlačených máp aj 
spracovanie a odovzdanie databázy priestorových údajov pre 
jednotlivé okresy spracovanej v zmysle Dátového modelu.
Špecifickým cieľom tohto projektu je zlepšenie stavu ochrany 
druhov a biotopov ako aj posilnenie biodiverzity, najmä v 
rámci sústavy NATURA 2000. 

Dokumentácia RÚSES bola spracovaná v súlade s vyhláškou 
MŽP SR č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Všetky dokumenty sú spracovávané v prostredí geografických 
informačných systémov v súlade s jednotným dátovým 
modelom, takže ich použitie v plánovacích a rozhodovacích 
procesoch bude podstatne efektívnejšie ako doteraz. Vytvoril 
sa predpoklad pre integráciu jednotlivých priestorových 
údajov do jednotnej celoštátnej priestorovej databázy v 
zmysle špecifikovaného dátového modelu. 

Na spracovaní dokumentov RÚSES sa pod vedením našej 
spoločnosti podieľal široký tím špecialistov z viacerých 
univerzít, Slovenskej akadémie vied ako aj súkromného 
sektora, čo dáva dobrý predpoklad, že sa vytvoril kvalitný 
priestorový, široko využiteľný rámec pre  ochranu rozmanitosti 
podmienok a foriem života v jednotlivých regiónoch.
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Spoločnosť Esprit sa od založenia roku 1992 systematicky 
zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti 
krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. 

Spoločnosť je takisto špičkovým technologickým pracoviskom 
v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, 
špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania 
prírodných procesov a geoštatistického priestorového 
modelovania
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CIELE DOKUMENTU RÚSES:

• zhodnotenie stavu krajiny, analýza jej abiotických 
a biotických pomerov, charakteristika súčasnej 
krajinnej štruktúry, zhodnotenie vzťahu k ÚPN VÚC 
a dotknutých obcí, analýza socioekonomických 
javov, t.j. pozitívnych a negatívnych prvkov a javov 
nachádzajúcich sa a pôsobiacich v krajine,

• na základe analytických vstupov zhodnotiť 
ekologickú stabilitu krajiny, plošné a priestorové 
usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/
javov v krajine, zhodnotiť typy biotopov, 
ekostabilizačnú významnosť, reprezentatívnosť a 
unikátnosť prvkov krajiny a celkové hodnotenie 
krajinnej štruktúry,

• návrh RÚSES, a to: návrh prvkov RÚSES, návrh 
manažmentových opatrení pre existujúce a 
navrhované prvky RÚSES, návrh opatrení na 
zvýšenie ekologickej stability krajiny, návrh prvkov 
RÚSES odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej 
ochrany a návrh regulatívov pre ÚPD a projekty 
pozemkových úprav.

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) je základný dokument ochrany prírody a krajiny v oblasti 
starostlivosti o krajinu a biodiverzitu na regionálnej úrovni. Výsledkom je návrh prvkov (biocentier, biokoridorov, 
interakčných prvkov) na regionálnej a nadregionálnej úrovni a zabezpečenie ich fungovania, ako aj návrh 
ekostabilizačných opatrení mimo prvkov ÚSES. Patrí k základným podkladom pri spracovaní územnoplánovacej 
dokumentácie regiónu a obce, je podkladom pri riešení krajinno-ekologických plánov, návrhov na využitie územia, 
pozemkových úprav, ekologických štúdií a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni. 

RÚSES je dokument určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne, predstavuje 
jednoznačný nástroj na usmerňovanie rozvojových zámerov v krajine a monitorovanie zmien využitia krajiny a jej 
významných charakteristických čŕt. Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability v zmysle § 54 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a 
krajiny“) schvaľuje príslušný okresný úrad.
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