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1. Úvod - prečo som vytvoril túto príručku ? 

 
 

  Odborní lesní hospodári, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, potrebujú pri svojej 

činnosti aktuálne informácie z oblasti právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. 

Veľká časť chránených území leží práve na lesných pozemkoch a pri bežnej lesníckej 

činnosti, dochádza k rôznym stretom záujmov so zákonom o ochrane prírody a krajiny. 

Nakoľko pracujem viac ako 20 rokov v štátnej správe na úseku ochrany prírody a krajiny, 

rozhodol som sa vytvoriť príručku, ktorá by mohla pomôcť v zlepšení pochopenia v tejto 

oblasti. 

 

  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bol už 35 krát novelizovaný 

(posledná novela je účinná od 1. 12. 2022) a bežný občan stráca prehľad v doteraz 

zabehnutých podmienkach ochrany prírody a krajiny. Podobne je to aj so zákonom o lesoch. 

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch bol novelizovaný 28 krát. Naposledy s účinnosťou od  1. 1. 

2023. Viaceré novelizácie zákona o lesoch súvisia priamo so zmenami zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Od 1. 8. 2019 nadobudol ďalej účinnosť zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii 

a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Zákon o inváznych druhoch ukladá povinnosti tiež vlastníkom 

a obhospodarovateľom lesných pozemkov. 

 

 Spomínanými zákonmi a ich novelami sa mení povoľovanie výsadby a pestovania 

nepôvodných druhov drevín na lesných pozemkoch. Mení sa tiež spôsob oznamovania 

a povoľovania vykonávania náhodných ťažieb na lesných pozemkoch v chránených 

územiach. Niektoré zmeny sa týkajú aj vyhotovenia a schvaľovania programov starostlivosti o 

lesy. Menili sa tiež niektoré obmedzenia činností v jednotlivých stupňoch ochrany prírody. 

Pribudli niektoré nové kategórie chránených území. Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré 

sa nachádzajú v národných parkoch zmenili správcu. Ich správa prešla z Lesov SR, š. p. resp. 

zo Štátnych lesov TANAP-u na správy národných parkov, ktoré boli zriadené Ministerstvom 

životného prostredia SR ako samostatné subjekty odčlenené od Štátnej ochrany prírody SR. 

Menili sa tiež ustanovenia o posudzovaní vplyvu programov, plánov, alebo projektov na 

európsku sústavu chránených území Natura 2000. Menili sa tiež niektoré ustanovenia 

o ochrane chránených stromov a ich ochranných pásiem. Pri náhradách za obmedzenie 

bežného obhospodarovania lesných pozemkov pribudla možnosť uplatniť si nárok na náhradu 

aj pre správcov pozemkov vo vlastníctve štátu. Boli tiež vytvorené zákonné podmienky na to, 

aby Štátna ochrana prírody SR mohla spravovať a obhospodarovať niektoré pozemky vo 

vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach s vyšší stupňom ochrany 

prírody a ich ochranných pásmach. K 15. 1. 2023 nadobudla účinnosť nariadenie vlády SR č. 

3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia 

Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podľa uvedeného nariadenia je 

možné čerpať finančnú podporu aj v chránených územiach na lesných pozemkoch. 

 

  Cieľom tejto príručky je pomôcť vlastníkovi a obhospodarovateľovi lesa, odbornému 

lesnému hospodárovi, vyhotoviteľovi programu starostlivosti o lesy, členovi lesnej stráže, 

znalcovi v odvetví odhad hodnoty lesov, orientovať sa v právnych predpisoch v oblasti 

ochrany prírody a krajiny. Zamestnancom orgánov a organizácií ochrany prírody má táto 

príručka zas pomôcť porozumieť súvislostiam zákona o ochrane prírody a krajiny 

s obhospodarovaním lesa.  
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2. Právne predpisy v ochrane prírody a krajiny a v lesnom hospodárstve. 
 

 

 Základným právnym predpisom na úseku ochrany prírody a krajiny je zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Jeho posledná novela (zákon č. 377/2022 Z. z.) je 

účinná od 1. 12. 2022. Lesného hospodárstva sa v zákone o ochrane prírody a krajiny týkajú 

najmä tieto časti uvedeného zákona: ochrana prírodných biotopov a mokradí (§ 6), ochrana 

prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (§ 7) – týka sa okrem iného rozširovania 

nepôvodných druhov drevín, preventívne a nápravné opatrenia uložené orgánom ochrany 

prírody (§ 8), záväzné stanoviská orgánu ochrany prírody (§ 9), územná ochrana prírody 

a krajiny a jej stupne (§ 11 až § 31), vyhlasovanie ochrany chránených častí prírody a krajiny 

(§ 50), štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (§ 51), označenie osobitne 

chránených častí prírody a krajiny (§ 52), zmena a zrušenie osobitne chránených častí prírody 

a krajiny (§ 53), prístup do krajiny (§ 57), vstup na pozemky (§ 59), finančný príspevok  

(§ 60), náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61 až § 61e) včítane zámeny 

a nájmov pozemkov v chránených územiach, zákaz prevodu vlastníckeho práva štátu (§ 62), 

predkupné právo štátu (§ 63), orgány a organizácie ochrany prírody a ich pôsobnosť, stráž 

prírody (§ 64 až § 80), nárok na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi v lesných 

porastoch (§ 97 až § 102). 

 K zákonu o ochrane prírody a krajiny bola ako vykonávací predpis vydaná vyhláška 

MŽP SR č. 170/2021 Z. z. Táto obsahuje najmä zoznamy chránených druhov rastlín, 

živočíchov, biotopov národného a európskeho významu a ich spoločenskú hodnotu, zoznamy 

inváznych druhov rastlín a drevín a spôsoby ich odstraňovania, zoznam vybraných druhov 

živočíchov za ktorých škody hradí štát, atď. Posledné znenie uvedenej vyhlášky je účinné od 

1. 1. 2023. 

 K zákonu o ochrane prírody a krajiny bolo vydané tiež nariadenie vlády SR č. 7/2014 

Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu 

finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú 

starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku (účinné je od 

1. 2. 2014).  

  Pre obhospodarovateľa lesa majú ďalej význam všeobecne záväzné právne predpisy, 

ktorými boli vyhlásené jednotlivé chránené územia, napr. národné parky, chránené krajinné 

oblasti, chránené vtáčie územia, či územia európskeho významu, vyhlášky ochranných pásiem 

jaskýň, návštevné poriadky národných parkov atď. Niekedy vyplýva režim ochrany práve 

z týchto predpisov. Jedná sa o všeobecne záväzné právne predpisy rôzneho druhu, napr. 

nariadenia Vlády SR, úpravy bývalého Ministerstva kultúry SSR, vyhlášky a výnosy 

Ministerstva životného prostredia SR, vyhlášky bývalých krajských úradov životného 

prostredia, obvodných úradov životného prostredia, nariadenie bývalých okresných 

národných výborov atď. Osobitne chránené časti prírody sú zapísané v štátnom zozname 

osobitne chránených častí prírody a krajiny. 

 

 Niektoré povinnosti vlastníkov lesných pozemkov a obhospodarovateľov lesa 

vyplývajú tiež zo zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia 

inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinný je od 1. 8. 
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2019. K tomuto zákonu bolo vydané nariadenie vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva 

zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. 

Účinnosť nadobudlo 1. 1. 2020. Ministerstvo životného prostredia SR ďalej vydalo 

k uvedenému zákonu vykonávaciu vyhlášku č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. Účinná je takisto od  

1. 1. 2020. 

 

 Už niekoľko rokov majú obhospodarovatelia lesa možnosť využívať finančné 

prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka. Určené sú na 

kompenzáciu znevýhodnení, ktoré vyplývajú z ochrany prírody. Uvedené nariadenie vlády 

bolo doposiaľ 5 krát novelizované, posledná novela je účinná od 15. 4. 2021. Doteraz 

uzavreté zmluvy a záväzky medzi obhospodarovateľmi lesa a pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou dobiehajú podľa nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. Nové zmluvy na podporu budú 

však už uzatvárané podľa nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, ktoré je účinné od 15. 1. 2023. 

 

 S ochranou prírody a krajiny priamo súvisia tiež mnohé ustanovenia zákona č. 

326/2005 Z. z. o lesoch. Jedná sa napr. tieto ustanovenia: lesy osobitného určenia v 

chránených územiach, v územiach medzinárodného významu a na lesných pozemkoch  

s výskytom chránených druhov (§ 14 a § 16), osobitosti vyhlasovania pralesa a osobitný režim 

hospodárenia v pralese (§ 16a), hospodársky spôsob, prírode blízke hospodárenie v lesoch  

(§ 18), ohlasovanie náhodnej ťažby chránených územiach  a zákaz vykonávať úmyselnú 

ťažbu v chránených územiach na miestach a v období, ktoré vyplýva z osobitného predpisu, 

(§ 23), povinnosť umožniť bezplatné využívanie lesných ciest stráži prírody a fyzickým 

osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody a orgánom štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny (§ 25), osobitné ustanovenia o povinnostiach v ochrane lesa chránených územiach  

(§ 28), výnimka zo zákazu pásť hospodárske zvieratá na lesných pozemkoch, ak je to činnosť 

podľa programu starostlivosti o chránené územie (§ 31), vyhotovenie programu starostlivosti 

o lesy (§ 41), zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43), správu lesného majetku vo 

vlastníctve štátu môže v národných parkoch vykonávať aj organizácia ochrany prírody (§ 50), 

povinnosť vzájomného informovania sa o vydaných rozhodnutiach a opatreniach medzi 

orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva a štátnej správy ochrany prírody a krajiny (§ 67). 

Z vykonávacích predpisov k zákonu o lesoch sa v tejto príručke spomína vyhláška MP SR č. 

453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa (v znení účinnom od 1. 1. 2022). 
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3. Všeobecná ochrana prírody a krajiny 
 

 

 Predmetom ochrany a starostlivosti podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sú 

chránené druhy voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, ich spoločenstvá, prírodné 

biotopy, mokrade, dreviny rastúce mimo lesa, chránené stromy a ich ochranné pásma (tieto 

môžu byť vyhlásené aj na lesných pozemkoch), chránené územia a ich ochranné pásma 

(chránené územia našej národnej siete, územia európskeho významu, chránené vtáčie 

územia), jaskyne a prírodné vodopády a ich ochranné pásma, chránené druhy nerastov, 

skamenelín, vzácne geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o 

charakteristický vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä 

obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny vrátane ochrany prírodných 

procesov, podporou a spoluprácou s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, ako aj 

spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, samosprávnymi krajmi, štátnymi odbornými 

organizáciami, vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami, ktorých predmetom 

činnosti je ochrana prírody a krajiny.  

 

  Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto zákona realizuje vo verejnom záujme, teda je 

možné čerpať na jej účely finančné prostriedky z verejných zdrojov. 
 

Príklady: vlastník pozemku alebo obhospodarovateľ lesa môže žiadať o finančný príspevok na  

činnosti na udržiavanie priaznivého stavu krajiny, vlastník (správca, nájomca) pozemku má 

nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania jeho pozemkov, ak obmedzenie 

vzniklo z dôvodu ochrany prírody  a krajiny; 

 

  Zákon ochrane prírody a krajiny sa vo svojej druhej časti zaoberá všeobecnou 

ochranou prírody a krajiny. Okrem iného hovorí, že „každý je povinný chrániť prírodu a 

krajinu pred ohrozovaním poškodzovaním a ničením ...“ (§ 3 ods. 1 zákona o ochrane prírody 

a krajiny). Podnikateľom a právnickým osobám ďalej ukladá povinnosť pri plánovaní a 

výkone činností navrhnúť preventívne opatrenia, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu 

prírody a takisto uskutočniť na vlastné náklady opatrenia smerujúce k predchádzaniu a 

obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. Takéto opatrenia sú povinný zahrnúť už do 

projektovej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov (napr. do programu 

starostlivosti o lesy, do stavebných projektov k lesným cestám a iným stavbám na lesných 

pozemkoch a pod.) 

 

  Ustanovenie o všeobecnej 

ochrane rastlín a živočíchov ďalej 

hovorí, že „každý je pri vykonávaní 

činnosti, ktorou môže ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy, alebo ich biotopy, 

povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému 

úhynu alebo poškodzovaniu a 

ničeniu“ (§ 4 ods. 1 zákona o 

ochrane prírody a krajiny sa týka 

všetkých voľne rastúcich rastlín 

a voľne žijúcich živočíchov, nielen 

chránených druhov).  
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4. Záväzné stanoviská orgánov ochrany prírody k plánom a činnostiam 
 

 Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ochrany prírody 

vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny k 

vydaniu súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok.  

 

Poznámka: 

 

  Toto obvykle nebýva problém, ak sa jedná o poľnohospodársky pozemok, ktorý je 

súvisle porastený lesnými drevinami a má v realite charakter lesného porastu, čiže ide len 

o zosúladenie právneho stavu so skutočným stavom pozemku. Pokiaľ by však malo dôjsť 

k zalesneniu pozemku, ktorý má v teréne charakter prírodného lúčneho porastu s výskytom 

lúčnych biotopov národného alebo európskeho významu, môže sa stať, že záväzné stanovisko 

orgánu ochrany prírody bude k takejto zmene zamietavé. 

 

  Orgán ochrany prírody ďalej vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. s) 

zákona o ochrane prírody a krajiny k vydaniu rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z 

plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných 

pozemkoch, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie. (Napr. v súvislosti 

so stavbou, umiestnením elektrovodu alebo s ťažbou nerastných surovín a pod.) 

 

Poznámka: 

 

  V prípade, že by sa k rozhodnutiu o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov 

vyžadovalo územné rozhodnutie, vydal by orgán ochrany prírody svoje záväzné stanovisko 

v rámci územného konania. 

 

Orgán ochrany prírody vydáva tiež záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. v) 

zákona o ochrane prírody a krajiny k vyhláseniu pozemkov za lesné pozemky.  

 

V týchto správnych konaniach sleduje najmä to, či je navrhovaná zmena v súlade so 

záujmami chránenými zákonom o ochrane prírody a krajiny, napr. či sa na trvalom trávnom 

poraste určenom na zalesnenie nevyskytuje biotop chránených rastlín alebo živočíchov, 

ktorému by hrozil zánik, alebo či vyňatím lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov nehrozí 

zánik lesného biotopu národného alebo európskeho významu a pod. Orgán ochrany prírody sa 

formou záväzného stanoviska vyjadruje aj k iným rozhodnutiam orgánov štátnej a verejnej 

správy, napr. k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu na výstavbu lesnej cesty, 

alebo inej stavby, k schváleniu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 

pozemkových úprav, k schváleniu zvernice alebo bažantnice, k posudzovaniu vplyvu projektu 

na životné prostredie atď. 

 

  Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja sa vyjadruje formou záväzného 

stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny k schváleniu alebo 

zmene programu starostlivosti o lesy. Súčasťou tohto záväzného stanoviska je aj vyjadrenie 

podľa § 7 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny k výsadbe a pestovaniu nepôvodných 

druhov drevín na lesnom pozemku. V rámci záväzného stanoviska k schváleniu alebo zmene  

programu starostlivosti o lesy sa orgán ochrany prírody vyjadruje tiež k zmene kategórie lesa. 

Podľa § 41 ods. 8 a ods. 9 zákona o lesoch v rámci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy 
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podáva orgán ochrany prírody pripomienky k správe o hospodárení a požiadavky na 

vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy. Podľa § 41 ods. 8 

zákona o lesoch vyjadrením orgánu ochrany prírody je orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva viazaný v rozsahu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Na základe 

ustanovení § 28 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny by v európskej sústave chránených 

území (v chránených vtáčích územiach a v územiach európskeho významu) mali byť 

programy starostlivosti o lesy zároveň v súlade s ekologickými požiadavkami druhov 

a biotopov, ktoré sú predmetom ich ochrany a s opatreniami uvedenými v schválenej 

dokumentácii ochrany prírody. 

 

  Podľa § 9 ods. 4 a podľa § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán 

štátnej správy lesného hospodárstva záväzným stanoviskom orgánu ochrany prírody viazaný. 

Podľa uvedeného ustanovenia „Orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo 

odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, 

len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas  

s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona 

vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, 

len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto 

zákona vyžadujú.“   
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5. Vyhotovenie, schvaľovanie a zmeny programov starostlivosti o lesy 
 

 

   V procese tvorby a schvaľovania programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSOL“) , 

sa obhospodarovateľ lesa a odborný lesný hospodár stretáva aj so zástupcom orgánu ochrany 

prírody.  

 1 rok pred vyhotovením nového programu starostlivosti o lesy je možné podať na 

orgáne štátnej správy lesného hospodárstva návrhy na vyhlásenie lesov osobitného určenia. 

Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia z dôvodu ochrany prírody môže podať okrem 

obhospodarovateľa lesa aj orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Bližšie o tom píšem 

v kapitole 28. 

  Orgán štátnej správy lesného hospodárstva schvaľujúci PSOL (okresný úrad v sídle 

kraja, odbor opravných prostriedkov, referát  lesného hospodárstva) pozýva na prerokovanie 

správy o doterajšom hospodárení a určení zásad vyhotovenia nového PSOL a na konanie k 

schváleniu nového PSOL okrem vyhotoviteľa PSOL, vlastníka / obhospodarovateľa lesa a 

odborného lesného hospodára tiež iné dotknuté orgány štátnej správy, medzi nimi tiež orgán 

ochrany prírody. Týmto je  okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Na 

takomto konaní sa vlastník a užívateľ môže dozvedieť požiadavky a obmedzenia ochrany 

prírody a zaujať k nim svoje stanovisko. Orgán ochrany prírody poskytne vyhotoviteľovi 

PSOL všetky podklady týkajúce sa chránených území a ďalších záujmov chránených zákon o 

ochrane prírody a krajiny v dotknutom lesnom celku. Podľa § 41 ods. 8 a ods. 9 zákona 

o lesoch v rámci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy podáva orgán ochrany prírody 

pripomienky k správe o hospodárení a požiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie 

programu starostlivosti o lesy. Podľa § 41 ods. 8 zákona o lesoch je orgán štátnej správy 

lesného hospodárstva viazaný vyjadrením orgánu ochrany prírody v rozsahu podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny. Vyhotoviteľ PSOL prejedná koncept PSOL s orgánom ochrany 

prírody ešte pred jeho schválením. Následne orgán ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. m) 

zákona o ochrane prírody a krajiny vydá záväzné stanovisko k schváleniu PSOL. Ak ide o 

územia európskej sústavy chránených území (teda chránené vtáčie územia a územia 

európskeho významu), orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne aj na základe 

posúdenia návrhu PSOL podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny. Súčasťou takéhoto 

posúdenia je aj návrh opatrení, ktorými sa zabezpečí, že vykonanie programu starostlivosti 

nebude mať negatívny vplyv na tieto chránené územia. Pokiaľ bude obhospodarovateľ lesa 

hospodáriť podľa schváleného PSOL, ktorý prešiel takýmto posúdením, nie je vážny 

predpoklad, že by sa dopustil porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny.  

 § 104a ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny uvádza, že lesné hospodárske plány 

vyhotovené podľa predpisov účinných do 1. mája 2010, ktoré sa dotýkajú území európskeho 

významu, alebo chránených vtáčích území, sa považujú za programy starostlivosti o lesy 

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ak prešli primeraným posúdením podľa § 28 

zákona o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti platné programy starostlivosti o lesy už 

prakticky všetky prešli v procese ich schvaľovania aj posúdením významnosti ich vplyvu na  
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chránené vtáčie územia a na územia európskeho významu. Programy starostlivosti o lesy sa 

vo väčšine prípadov teda neposudzujú podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

  Rovnako sa orgán ochrany prírody vyjadruje formou záväzného stanoviska aj ku 

všetkým zmenám programu starostlivosti o lesy (k zmene plánu hospodárskych opatrení za 

jednotku priestorového rozdelenia lesa, k zmene celkového objemu ťažby dreva za vlastnícky 

celok, k zmene kategórii lesa, k povoleniu mimoriadnej ťažby dreva, atď.)  

 

Nakoľko proces vyhotovenia a schvaľovania nového programu starostlivosti o lesy 

trvá pomerne dlho a mnohí obhospodarovatelia potrebujú vykonávať ťažbu dreva aj v prvom 

roku platnosti PSOL v priebehu mesiacov, keď ešte rozhodnutie o schválení PSOL 

nenadobudlo právoplatnosť,  vydávajú niektoré orgány štátnej správy lesného hospodárstva 

predbežné schválenie navrhnutých lesohospodárskych opatrení samostatne len pre niektoré 

lesné porasty, ktoré pre toto obdobie navrhol obhospodarovateľ lesa. K týmto jednotlivým 

návrhom opatrení do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení nového PSOL sa 

takisto vyjadruje orgán ochrany prírody ešte pred začatím prvého roku platnosti nového 

PSOL, teda skôr, ako videl kompletný návrh nového PSOL. Je vhodné, aby pre tento účel 

a uvedené obdobie navrhli obhospodarovatelia lesov na schválenie opatrenia len v tých 

lesných porastoch, kde nepredpokladajú strety záujmov so záujmami štátnej ochrany prírody. 

Ak chcú navrhnuté opatrenia realizovať hneď od začiatku prvého roku platnosti PSOL, je 

potrebné podať svoje návrhy na posúdenie v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 2 

mesiace pred skončením platnosti starého PSOL). 
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6. Ochrana prírodných biotopov 
 

  Ochrana prírodných biotopov zahŕňa ochranu biotopov národného významu, biotopov 

európskeho významu a ochranu mokradí. Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení 

potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a 

biotopov národného významu.  

 

  Podľa ustanovení § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak orgán ochrany 

prírody a krajiny v záväznom stanovisku podľa § 9 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny 

upozorní, že činnosťou, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho 

významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas 

orgánu ochrany prírody. Upozornenie obsahuje aj identifikáciu biotopu, popis jeho stavu a 

vymedzenie jeho hranice. 

 

  Záväzné stanoviská vydáva orgán ochrany prírody zo zákona k rôznym činnostiam, 

ktoré povoľujú iné orgán štátnej a verejnej správy. Záväzné stanovisko vydáva napr. 

k schváleniu alebo k zmene programu starostlivosti o lesy, k územnému rozhodnutiu 

a stavebnému povoleniu (napr. na výstavbu lesnej cesty) a pod.  

 

  Súhlas na zasiahnutie do biotopu národného významu alebo do biotopu európskeho 

významu vydáva okresný úrad, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu ochrany 

prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody v rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na 

zasiahnutie do biotopu národného významu alebo do biotopu európskeho, uloží vykonanie 

primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov navrhovanej činnosti na takýto 

biotop, ak je to potrebné pre zabezpečenie jeho ochrany.  

Akými činnosťami môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu prírodného biotopu?  

 

  K poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného 

významu môže dôjsť najmä terénnymi úpravami, stavebnou činnosťou, ťažbou nerastných 

surovín, radikálnou zmenou drevinového zloženia v prospech nepôvodných a stanovištne 

nevhodných drevín, radikálnou zmenou vodného režimu - odvodnením alebo zamokrením 

pozemku, či radikálnou zmenou chemických vlastností pôdy. Bežným hospodárením v lese, 

ako je podrastová obnova pôvodnými a stanovištne vhodnými druhmi drevín, ochranou 

lesných kultúr, prerezávkami, prebierkami, clonnými rubmi, prírode blízkym hospodárením, 

by nemalo dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu národného alebo európskeho významu. 

Súhlas orgánu ochrany prírody na zasiahnutie do biotopu sa teda bude vyžadovať skôr pri 

stavebných činnostiach, než pri bežnom obhospodarovaní lesa.  

 

 Podľa § 2 písm. k) zákona o lesoch sa bežným hospodárením v lesoch rozumie taký 

spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, 

lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý aj bez požiadaviek 

vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení ustanovených osobitnými 

predpismi (napr. zákonom o ochrane prírody a krajiny) umožňuje pri dodržaní zákona 

o lesoch trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 

Na čo prihliada orgán ochrany prírody pri povoľovaní zásahu do biotopu? 

 

  Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. sa pri posudzovaní žiadosti o 

vydane súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona sa prihliada na: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/#paragraf-6.odsek-2
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a) ekologické funkcie biotopu, 

b) vzácnosť výskytu biotopu v danej lokalite alebo regióne, 

c) vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability, 

d) ciele ochrany chráneného územia, ak sa biotop vyskytuje v chránenom území, 

e) limity záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. 

Aké sú zásady ukladania kompenzačných opatrení pri zásahoch do biotopu? 
 

Podľa § 1 ods. 3 a 4 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. sa za primerané opatrenie na 

kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop európskeho významu alebo biotop 

národného významu sa považuje súbor opatrení, vykonaním ktorých sa zabezpečí zlepšenie 

stavu alebo obnova biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu  

v lokalite, kde sa poškodený alebo zničený biotop nachádza, alebo v jej bezprostrednom 

okolí, alebo ak tieto opatrenia v takejto lokalite alebo v jej bezprostrednom okolí nie je možné 

alebo účelné vykonať, v inej lokalite. Primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych 

účinkov činnosti na biotop európskeho významu alebo biotop národného významu môžu byť 

vykonané v súlade s rozhodnutím o vydaní súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody 

a krajiny aj formou vyplatenia finančných prostriedkov v sume primeranej k hodnote 

realizácie určených primeraných opatrení štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny, ktorá 

ich použije na vykonanie týchto opatrení. Organizácia ochrany prírody po vykonaní týchto 

opatrení zverejňuje podrobnosti o ich použití na svojom webovom sídle. 

 

 Poznámka: 

 

 V prípade lesných biotopov by primeranými opatreniami za poškodenie alebo zničenie 

biotopu mohli byť uložené opatrenia na zlepšenie prirodzenosti drevinového zloženia 

v prospech pôvodných drevín, ponechávanie určitého počtu stromov na dožitie v lesnom 

poraste (pri obnove), ponechávanie hniezdnych a dutinových stromov, ponechávanie určitého 

objemu tzv. mŕtveho dreva na prirodzený rozpad v poraste, pestovanie viacetážových 

porastov, či udržiavanie nižšieho zápoja v lesnom poraste (kvôli výskytu chránených druhov 

rastlín) a pod. 

 

Ktorých biotopov sa tieto ustanovenia týkajú?  

 

  Ustanovenia zákona o ochrane prírodných biotopov sa týkajú biotopov národného 

významu a biotopov európskeho významu. ktorých zoznam aj s uvedením ich spoločenskej 

hodnoty sa nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.  

 

 

 

 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210901#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c_170_2021_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/#paragraf-6.odsek-2
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  Tu uvádzam príklady lesných biotopov národného významu:   

 

Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské  

Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové  

Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy  

Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy  

Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy  

Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy  

Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy  

 

  Tu uvádzam príklady lesných biotopov európskeho významu:  

 

Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91E0  

Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F0  

Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91E0  

Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy * 9  

Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske * 91G0  

Ls 2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové 9170  

Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové 9410  

Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy * 91H0  

Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I0  

Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy * 91I0  

Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy 91M0  

Ls 3.52 Sucho- a kyslomilné dubové lesy * 91I0  

Ls 3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 9190  

Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy * 9180  

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130  

Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy 9110  

Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy 9140  

Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150  

Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0  

Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky * 91D0  

Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy * 91D0  

Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy * 91D0  

Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové 9410  

Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 9410  

Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy 9410  

Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy 9420  

Ls 10 Panónske topoľové lesy s borievkou * 91N0  

 

  V prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. 

z. sa nachádza úplný zoznam biotopov (t.j. aj biotopov 

vodných lúčnych, skalných, atď. aj s uvedením ich 

spoločenskej hodnoty za 1 m
2
 takéhoto biotopu).  
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Nachádzajú sa biotopy národného a európskeho významu len vo vyhlásených  

  chránených územiach?  

 

  Nie, biotopy národného a európskeho významu sa môžu nachádzať kdekoľvek, kde to 

umožňujú prírodné podmienky. Zákon o ochrane prírody a krajiny poskytuje ochranu týmto 

biotopom nezávisle od vyhláseného stupňa ochrany prírody. Hoci na druhej strane vlastník 

pozemku môže počítať s tým, že vo vyhlásených chránených územiach a v územiach 

európskeho významu, ako aj vo vyhlásených chránených vtáčích územiach sa takéto biotopy 

vo veľkej miere vyskytujú. 

 Odkiaľ sa vlastník (správca, nájomca, obhospodarovateľ) pozemku dozvie, že sa na  

  jeho pozemku nachádza konkrétny biotop národného alebo európskeho významu?  
 

  Môže sa to dozvedieť zo záväzných stanovísk orgánu ochrany prírody (okresného 

úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie) k činnostiam a projektom, napr. k 

územnému rozhodnutiu, k stavebnému povoleniu, k zmene druhu pozemku, k schváleniu 

alebo k zmene programu starostlivosti o lesy. Pri novších programoch starostlivosti o lesy 

(ďalej len „PSOL“) sa o výskyte biotopov európskeho významu alebo biotopov národného 

významu je možné dozvedieť aj zo všeobecnej časti PSOL, ktorá je v dispozícii na orgáne 

štátnej správy lesného hospodárstva (okresnom úrade v sídle kraja, odbore opravných 

prostriedkov, oddelení lesného hospodárstva, alebo na okresnom úrade, pozemkovom a 

lesnom a odbore). Informovať sa môže tiež na miestnom pracovisku Štátnej ochrany prírody 

SR (správe chránenej krajinnej oblasti, regionálnom centre ochrany prírody) alebo na správe 

národného parku. Na lesných pozemkoch boli jednotlivé biotopy stanovené pomocou 

prevodového kľúča medzi lesnými typmi uvedenými pri opise porastu a zoznamom biotopov 

Slovenska. Štátna organizácia ochrana prírody posudzuje okrem potenciálneho výskytu 

biotopu na základe lesného typu tiež pôvodnosť drevinového zloženia, ktoré sa na pozemku 

skutočne nachádza a tiež to, či sa nejedná o zdevastované alebo odprírodnené územie.  

 

Potrebuje obhospodarovateľ pozemku žiadať o súhlas na zásah do uvedených  

  biotopov, pokiaľ ide vykonávať len opatrenia predpísané v schválenom PSOL?  
 

  V tomto prípade nie je potrebné žiadať o súhlas na zásah do biotopu. Schválený 

program starostlivosti o lesy by mal byť už v súlade s požiadavkami orgánu ochrany prírody 

na ochranu prírodných biotopov. Podľa § 41 ods. 8 a 9 zákona o lesoch musí program 

starostlivosti o lesy rešpektovať požiadavky orgánu ochrany prírody uplatnené pri jeho 

vyhotovení a schvaľovaní. Záväzným stanoviskom orgánu ochrany prírody je orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva v rozsahu podľa § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny 

viazaný. Programy starostlivosti o lesy sú dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa  

§ 54 ods. 4 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny.  

 

  V prípade, že obhospodarovateľ lesa žiada o zmenu PSOL (napr. zmenu kategórie 

lesa, zvýšenie celkového objemu ťažby dreva za vlastnícky celok, zmenu predpisu v jednotke 

priestorového rozdelenia lesa, schválenie mimoriadnej ťažby dreva), buď on alebo povoľujúci 

orgán štátnej správy lesného hospodárstva si ešte pred povolením zmeny vyžiada záväzné 

stanovisko okresného úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. V tomto orgán ochrany 

prírody upozorní žiadateľa na to, či činnosťou hrozí poškodenie alebo zničenie biotopu a či sa 

vyžaduje na zásah vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody.  
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  V prípade, že sa jedná o činnosti, ktoré nie sú plánované v schválenom programe 

starostlivosti o lesy a je ňou výrazne dotknutý niektorý z vyššie uvedených biotopov (napr. 

výstavba novej lesnej cesty, výstavba inej stavby), je potrebné, aby ten, kto má zámer činnosť 

vykonať, vopred požiadal príslušný orgán ochrany prírody o záväzné stanovisko k 

navrhovanej činnosti. 

 

 

7. Priaznivý stav druhov, prírodných biotopov a chránených častí prírody 
 

 

  Podľa § 5 ods. 4 až ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca 

alebo nájomca pozemku s osobitne chránenou časťou prírody a krajiny je povinný pri jeho 

bežnom obhospodarovaní zabezpečovať priaznivý stav osobitne chránenej časti prírody a 

krajiny. Ak udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu nemožno zabezpečiť bežným 

obhospodarovaním, možno mu na to poskytnúť finančný príspevok. Udržiavanie a 

dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny sú činnosti 

vykonávané vo verejnom záujme. 

 

  Ak vlastník, správca alebo nájomca dotknutých pozemkov nezabezpečí ani po 

predchádzajúcom upozornení priaznivý stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny alebo 

ak je zabezpečenie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny potrebné z 

dôvodu jej bezprostredného ohrozenia, môže tak urobiť štátna organizácia ochrany prírody 

(Štátna ochrany prírody SR alebo správa národného parku) na vlastné náklady. 

 

  Čo je priaznivý stav druhov, prírodných biotopov a osobitne chránených častí prírody 

je uvedené v ustanoveniach  § 5 ods. 1 až ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Priaznivý 

stav je v podstate taký, keď je druh alebo prírodný biotop životaschopný, jeho areál je 

stabilný, alebo sa zväčšuje. V prípade osobitne chránenej časti prírody, by mal byť stav jej 

predmetu ochrany v súlade so schválenou dokumentáciou ochrany prírody. 
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8. Ochrana mokradí 
 

Čo zákon o ochrane prírody a krajiny považuje za mokraď ?  
 

Za mokraď sa podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny považuje 

územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná 

stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Mokrade 

chránené medzinárodnými dohovormi (zapísané v medzinárodnom zozname tzv. Ramsarských 

lokalít) môžu byť vyhlásené za chránené územie (napr. za prírodnú pamiatku, alebo za 

chránený areál).  

 

Kedy sa na zmenu stavu mokrade vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody? 
 

  Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, 

rašeliny, bahna alebo iného materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa  

§ 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny. To neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú 

správcom vodného toku (napr. so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., s Lesmi SR, 

š.p. alebo s Vojenskými lesmi a majetkami, š.p..) v súlade so zákonom o vodách mimo 

chránených území alebo v chránenom území súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o 

vodný tok.  
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  Zásady starostlivosti o vodný tok je oprávnená dohodnúť so správcom vodného toku 

organizácia ochrany prírody podľa § 6 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny nasledovne: 

„Organizácia ochrany prírody vopred prerokuje a písomne dohodne so správcom vodného 

toku zásady starostlivosti o vodný tok v chránených územiach a spôsob jej výkonu vrátane 

možnosti použitia mechanizmov a podmienok ich vstupu do chránených území, a to spravidla 

na obdobie 1 roka. O dohodnutých zásadách starostlivosti o vodný tok organizácia ochrany 

prírody bezodkladne informuje miestne príslušný okresný úrad.“ Za organizáciu ochrany 

prírody je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny považovaná Štátna ochrana prírody SR 

alebo správa príslušného národného parku. Teda pokiaľ dôjde medzi správcom vodného toku 

a organizáciou ochrany prírody k dohode o zásadách starostlivosti o vodný tok, nie je 

potrebné, aby orgán ochrany prírody viedol správne konanie a vydával rozhodnutie.  

 

Poznámky:  

 

Súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade sa vyžaduje napr. na brehové 

úpravy, zmeny koryta vodného toku, budovanie malých vodných elektrární, ťažbu štrku  

z koryta vodného toku, zasypávanie vodnej plochy, ktorá vznikla po ťažbe štrkopieskov, a 

pod., ak činnosť vykonáva iná osoba (iný subjekt), než správca vodného toku. Súhlas sa 

vyžaduje tiež v tých prípadoch, ak správca vodného toku navrhuje vykonávať zmenu stavu 

mokrade v chránenom území a nedôjde k dohode s organizáciou ochrany prírody. 

 

Správne konanie o vydaní súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa zákona o ochrane 

prírody a krajiny prebieha nezávisle od vodoprávneho konania a rozhodnutie orgánu ochrany 

prírody nenahrádza rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy, ani naopak.  

 

Aké podmienky obvykle stanoví orgán ochrany prírody pri vydávaní súhlasu na zmenu  

  stavu mokrade? 
 

  Podmienky uložené v rozhodnutí orgánom ochrany prírody sa zvyčajne týkajú 

zachovania funkcie brehového porastu, ochrany vtáctva v dobe hniezdenia, ochrany a 

zachovania biotopov národného a európskeho významu, ochrany chránených druhov 

živočíchov vo vodnom toku (vodnej ploche) a v bezprostrednom okolí, zachovanie možnosti 

migrácie rýb a iných vodných živočíchov, vykonanie opatrení proti šíreniu inváznych druhov 

rastlín.  
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Okrem toho môže orgán ochrany prírody na návrh účastníkov konania (napr. na návrh 

správcu vodného toku, rybárskej organizácie) a dotknutých orgánov štátnej správy uložiť v 

rozhodnutí aj iné podmienky (napr. zachovanie minimálneho sanitárneho prietoku vo vodnom 

toku, vybudovanie vhodného tvaru koryta vodného toku - napr. dvojitý lichobežníkový profil 

umožňujúci sústredenie prietoku do užšej prúdnice v dobe znížených prietokov, vybudovanie 

takých prahov, stupňov a sklzov vo vodnom toku, ktoré nebránia ťahu rýb, osadenie 

ochranných mreží na vtoku do turbín malých vodných elektrární, vykonávanie stavebných 

prác mimo doby neresenia rýb, vykonanie opatrení proti znečisteniu vody, a pod.) Záleží to od 

konkrétnej situácie, od predmetu ochrany prírody, aj návrhov a požiadaviek, ktoré v priebehu 

správneho konania uplatnia jednotliví účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy.  

 

 

 
 

9. Obmedzenie rozširovania nepôvodných druhov drevín 
 

  Ustanovenia § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny pojednávajú o ochrane 

prirodzeného druhového zloženia ekosystémov. Táto zahŕňa reguláciu rozširovania 

nepôvodných druhov (ktoré nie sú inváznymi druhmi) a sledovanie ich výskytu, veľkosti 

populácií a spôsobu ich šírenia. Zákon o ochrane prírody a krajiny obmedzuje rozširovanie 

tých nepôvodných druhov, ktoré by mohli mať vplyv na druhové zloženie domácich voľne 

rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov.  

  Táto regulácia sa týka aj výsadby nepôvodných druhov drevín na lesných pozemkoch. 

Jedná sa nepôvodné druhy, ktoré pochádzajú z iných geografických oblastí ako sú napr. 

borovica čierna, borovica hladká (vejmutovka), duglaska tisolistá, smrek pichľavý, dub 

červený, agát biely, orech čierny, euroamerické kultivary topoľov a ďalšie. 

 

 



20 

 

Aké povolenia sú potrebné v súvislosti s výsadbou nepôvodných druhov drevín? 

  

  Súhlas orgánu ochrany prírody sa vyžaduje na výsadbu nepôvodných druhov rastlín 

(vrátane nepôvodných druhov drevín)  za hranicami zastavaného územia obce. Vyžaduje sa aj 

v zastavanom území obce, ak presiahne výmeru 1000 m
2
. Takýto súhlas vydáva na základe  

§ 67 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad v sídle kraja. 

 

Príklad:  

 

  V zastavanom území obce nie je obmedzené vysadiť orech čierny. Mimo zastavaného  

  územia obce sa však na jeho výsadbu vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 

 

 Podľa § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny súhlas orgánu ochrany prírody je 

možné vydať, len ak výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín preukázateľne nebude 

mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín alebo živočíchov, alebo prírodné biotopy. 

Súčasťou súhlasu orgánu ochrany prírody môže byť aj určenie podmienok regulácie výsadby 

a pestovania nepôvodných druhov rastlín alebo pestovania nepôvodných druhov.  Ak orgán 

ochrany prírody súhlas na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín nevydá,  

v rozhodnutí môže nariadiť ich likvidáciu (ak už boli vysadené) podľa § 7 ods. 6 zákona 

o ochrane prírody a krajiny, najmä ak zníženie nepriaznivého vplyvu nepôvodných druhov 

rastlín na pôvodné druhy rastlín alebo živočíchov, alebo prírodné biotopy nemožno dosiahnuť 

reguláciou pestovania nepôvodných druhov rastlín stanovením podmienok rozhodnutia 

o súhlase. 

 

Príklad:  

  V poslednej dobe začali orgánom ochrany prírody pribúdať žiadosti rôznych subjektov 

o povolenie výsadby rôznych klonov paulownie plstnatej (Pawlownia tomentosa) mimo 

zastavaného územia obce, zväčša na účely produkcie biomasy na energetické účely. (Jedná sa 

o drevinu pôvodom z Číny, ktorá sa vyznačuje rýchlym rastom.) Orgány ochrany prírody 

výsadbu tejto dreviny zväčša nepovoľujú z dôvodu obavy z jej možného nekontrolovaného 

šírenia do voľnej krajiny. 

  Pri nevydaní súhlas vychádzajú zo zásady predbežnej opatrnosti, ktorá  sa nachádza  

§ 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí podľa ktorého: „Ak možno so zreteľom na 

všetky okolnosti predpokladať, že hrozí nebezpečenstvo nenávratného alebo závažného 

poškodenia životného prostredia, nesmie byť pochybnosť o tom, že k takému poškodeniu 

skutočne dôjde, dôvodom pre odklad opatrení, ktoré majú poškodeniu zabrániť.“ 

 Aký je režim vydávanie súhlasov na výsadbu nepôvodných druhov drevín na lesných  

  pozemkoch? 

   

  Režim vydávania súhlasov orgánu ochrany prírody na výsadbu alebo pestovanie 

nepôvodných druhov je na lesných pozemkoch odlišný. Pre lesné pozemky platí ustanovenie 

§ 7 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny. Ak sa má na lesnom pozemku vykonávať 

výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín, súhlas orgánu ochrany prírody sa pre 

nepôvodné druhy rastlín uvedených v návrhu programu starostlivosti o lesy vydáva ako 

súčasť záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny.  

KONIEC UKÁŽKY 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20190901#paragraf-9.odsek-1.pismeno-m

