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1. Úvod – prečo som vytvoril túto príručku 

 

 
Veľká časť poľnohospodárskych pozemkov sa nachádza v chránených územiach 

rôzneho stupňa ochrany. Pri ich obhospodarovaní preto dochádza k väčším, či menším 

stretom záujmov aj so záujmami chránenými zákonom o ochrane prírody a krajiny. 

V niektorých prípadoch je hospodár pri svojich činnostiach obmedzovaný, inokedy je naopak 

záujmom štátnej ochrany prírody, aby neboli pozemky opustené a zanedbané a aby na nich 

vlastníci, správcovia, či nájomcovia riadne hospodárili a starali sa o ne. Na niektorých 

poľnohospodárskych pozemkoch sa vyskytujú alebo môžu vzniknúť vhodné podmienky pre 

výskyt  zachovanie chránených druhov rastlín, živočíchov a ich biotopov. Na 

poľnohospodárskych pozemkoch často rastú aj dreviny, ktoré sú predmetom ochrany prírody. 

Nové povinnosti pribudli vlastníkom, správcom a nájomcom pozemkov aj v súvislosti 

s novým zákonom o inváznych druhoch. Zákon o ochrane prírody a krajiny reguluje 

a obmedzuje aj rozširovanie nepôvodných druhov, ktoré nie sú inváznymi. V niektorých 

prípadoch môže poľnohospodár získať na starostlivosť o pozemok v chránenom území, príp. 

na opatrenia v prospech chránených druhov aj finančnú podporu, či už zo štátneho rozpočtu, 

alebo z fondov Európskej únie (najmä v chránených vtáčích územiach a v územiach 

európskeho významu). V prípade, že bolo bežné obhospodarovanie pozemku obmedzené 

z dôvodov ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny umožňuje uplatniť si nárok na 

náhradu za takéto obmedzenie. V prípade, že vznikne hospodárovi škoda spôsobená určenými 

živočíchmi, umožňuje ďalej zákon o ochrane prírody a krajiny uplatniť si u štátu nárok na 

náhradu takejto škody. Počas môjho zamestnania v štátnej správe ochrany prírody a krajiny 

som niekedy prichádzal do kontaktu so zástupcami subjektov podnikajúcich 

v poľnohospodárstve alebo so samostatne hospodáriacimi roľníkmi. Bolo to najmä pri 

povoľovaní rôznych činností v chránených územiach, pri prejednávaní zámerov na vyhlásenie 

nových chránených území alebo pri schvaľovaní programov starostlivosti o osobitne chránené 

časti prírody, pri revíziách chránených území, pri štátnom dozore, či z iných dôvodov. 

Domnievam sa  preto, že poľnohospodári potrebujú aktuálne informácie z oblasti právnych 

predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny - jednak, aby ich vedeli dodržiavať a jednak pre 

to, aby vedeli účinne hájiť svoje záujmy v iných správnych konaniach, v ktorých sú dotknutí. 

Cieľom tejto príručky je pomôcť im, orientovať sa v právnych predpisoch v oblasti ochrany 

prírody a krajiny a v oblasti inváznych nepôvodných druhov. Úlohou príručky nie je podať 

vyčerpávajúci výklad zákona a vykonávacích predpisov. Jej úlohou je vysvetliť stručne 

a zrozumiteľne predovšetkým tie ich časti, ktoré sa priamo týkajú poľnohospodárstva. Mojim 

cieľom je pomôcť poľnohospodárom lepšie sa orientovať v problematike ochrany prírody 

a krajiny a zlepšiť tak vzájomnú komunikáciu medzi nimi a štátnou správou ochrany prírody a 

krajiny. 
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2. Právne predpisy o ochrane prírody súvisiace      

    s poľnohospodárstvom 
 

 

 V tejto príručke budem v súvislosti s poľnohospodárstvom rozoberať ustanovenia 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Tento bol 33 krát novelizovaný. 

Hovoriť budem o jeho znení platnom a účinnom k 1. 1. 2021. K tomuto zákonu bola vydaná 

vykonávacia vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z. Táto bola 9 krát 

novelizovaná. Jej najnovšie znenie je platné a  účinné od 20. 12. 2019. Uvedená vyhláška 

obsahuje okrem iného zoznamy prírodných biotopov národného významu a európskeho 

významu, zoznam nepôvodných druhov rastlín a drevín, ktoré je možné rozširovať vo voľnej 

krajine, zoznamy chránených druhov rastlín a živočíchov, ako aj ich spoločenskú hodnotu 

a podrobnosti o ich ochrane, podrobnosti o ochrane drevín a o ich spoločenskej hodnote, 

zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škody. V súvislosti s náhradami za 

obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov bolo na základe zákona o ochrane prírody 

a krajiny vydané 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.  

  V súvislosti s poľnohospodárstvom sa budem v tejto príručke zaoberať tiež 

ustanoveniami zákona č. 150/2019 Z.z. o inváznych nepôvodných druhoch, ktorý je platný 

a účinný od 1.8. 2019. Tento zákon ukladá niektoré povinnosti aj vlastníkom, správcom 

a nájomcom pozemkov. 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. Tento zoznam obsahuje aj invázne druhy rastlín a 

drevín. 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. Okrem národného zoznamu 

inváznych druhov obsahuje aj európsky zoznam inváznych druhov a spôsoby ich 

odstraňovania. 

 

 Už niekoľko rokov majú obhospodarovatelia poľnohospodárskych pozemkov 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 alebo 

na podporu ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov a ich biotopov (najmä druhov 

a biotopov európskeho významu). Toto bolo 5 krát novelizované, posledná novela tohto 

nariadenia je účinná od 15.4. 2021. Ustanovenia iných právnych predpisov spomeniem, len 

pokiaľ sa budú dotýkať zároveň poľnohospodárstva, aj ochrany prírody a krajiny. 
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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, 

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 zákona o ochrane prírody a krajiny realizuje vo 

verejnom záujme, teda je možné čerpať na jej účely finančné prostriedky z verejných zdrojov. 

 

Príklady: Vlastník, správca alebo nájomca pozemku môže žiadať o finančný príspevok na  

činnosti na udržiavanie priaznivého stavu krajiny, má tiež nárok na náhradu za obmedzenie 

bežného obhospodarovania jeho pozemkov, ak obmedzenie vzniklo z dôvodu ochrany prírody  

a krajiny, má nárok na náhradu škody spôsobenej určeným chráneným živočíchom a pod. 

 

  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 projektu 

pozemkových úprav, do územných plánov obcí a pod.) 

 

Príklad: 

 

Pri oplocovaní pozemku vo voľnej krajine (napr. za účelom pastvy dobytka) je potrebné 

zohľadniť aj to, či nebudú narušené, príp. úplne znemožnené prirodzené migračné trasy voľne 

žijúcich živočíchov. 

 

  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.  Ochrana prírodných biotopov 

 

 Ochrana prírodných biotopov zahŕňa ochranu biotopov národného významu, biotopov 

európskeho významu. Je to súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu 

priaznivého stavu týchto biotopov. 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. Záväzné stanoviská vydáva orgán ochrany 

prírody zo zákona k rôznym činnostiam, ktoré povoľujú iné orgán štátnej a verejnej správy 

(napr. pre orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pre orgán štátnej správy 

lesného hospodárstva, pre stavebný úrad a pod.) Záväzné stanovisko vydáva orgán ochrany 

prírody napr. k vydaniu územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia, k zmene druhu 

pozemku, k terénnym úpravám 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.  

 

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.  

 

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 (za 1 m
2
 biotopu) sa nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  

 

Príklady biotopov národného významu: 

Sl 4 Subhalínne travinné biotopy  

Pi 3 Pionierske porasty na silikátových pôdach 

Al 6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade 

Al 8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch 

Tr 6 Teplomilné lemy 

Tr 7 Mezofilné lemy 

Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky  

Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 

Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky 

Lk 9 Zaplavované travinné spoločenstvá  
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Príklady biotopov európskeho významu: 

Sl 1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky * 1340 

Sl 2 Karpatské travertínové slaniská * 1340 

Sl 3 Panónske slané stepi a slaniská * 1530 

Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny * 2340 

Pi 2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch * 6120 

Pi 4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 

Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových * 6110 

        a bázických substrátoch 

Kr 1 Vresoviská 4030 

Kr 2 Porasty borievky obyčajnej 5130 

Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 

Kr 5 Nízke subalpínske kroviny 4080 

Kr 6 Xerotermné kroviny * 40A0 

Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 6210 

Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným 

           výskytom druhov čeľade Orchidaceae * 6210 

Tr 2 Subpanónske travinno-bylinné porasty * 6240 

Tr 3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 6250 

Tr 4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 6260 

Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 6190 

Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte * 6230 

Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 

Lk 2 Horské kosné lúky 6520 

Lk 4 Bezkolencové lúky 6410 

Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430 

Lk 8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 

Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc 220, 

 

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 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 biotop 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 projektu pozemkových úprav 

a pod.) Informovať sa môže tiež na miestnom pracovisku Štátnej ochrany prírody SR – na 

najbližšej správe chránenej krajinnej oblasti, národného parku alebo regionálnom centre 

ochrany prírody a krajiny, ktoré vykonávajú mapovanie a evidenciu výskytu takýchto 

prírodných biotopov. Pokiaľ teda ide vykonávať činnosť legálnou cestou, má sa odkiaľ 
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dozvedieť o výskyte biotopu národného významu alebo biotopu európskeho významu, aj 

o tom, či potrebuje súhlas orgánu ochrany prírody na zasiahnutie do neho. 

 

 

5. 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 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 ochrana prírody SR 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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6. 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 v súlade so zákonom o vodách mimo chránených území alebo v chránenom 

území súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok. Zásady starostlivosti 

o vodný tok je oprávnená dohodnúť so správcom vodného toku Štátna ochrana prírody SR 

podľa § 6 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

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

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

aj iné podmienky. 
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7. Obmedzenie rozširovania nepôvodných druhov   

 

 Problematika nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré nie sú zaradené do 

národného, ani európskeho zoznamu inváznych druhov, je riešená zákonom č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane 

prírody a krajiny, ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa reguláciu 

rozširovania nepôvodných druhov a sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsobu ich 

šírenia. Nepôvodnými druhmi v SR je veľa druhov bežne pestovaných rastlín, alebo 

chovaných živočíchov, ktoré sa však v prírodnom prostredí nešíria expanzívne (na rozdiel od 

inváznych druhov). Pri nepôvodných druhoch, ktoré nie sú inváznymi, spravidla neplatí zákaz 

dovozu, držby, obchodovania s nimi atď. Spravidla je obmedzené len ich rozširovanie mimo 

zastaveného územia obce, resp. ich vypustenie do voľnej prírody. 

 

  Je množstvo nepôvodných druhov, ktoré zákon o ochrane prírody vôbec nerieši. Podľa 

§ 1 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny sa uvedený zákon nevzťahuje na ochranu 

poľnohospodárskych plodín a kultúr, hospodársky významných druhov a rodov rastlín a 

zvierat, rastlinných a živočíšnych škodcov vonkajšej a vnútornej karantény, rastlinných a 

živočíšnych pôvodcov nákaz a ochorení ľudí a zvierat. Sú to skupiny rastlín a živočíchov, 

ktoré podliehajú iným právnym predpisom, napr. na úseku poľnohospodárstva, veterinárnej 

starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a pod. Zákon o ochrane prírody a krajiny obmedzuje 

rozširovanie len tých nepôvodných druhov, ktoré by mohli mať vplyv na druhové zloženie 

domácich voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov. 

 

  Aké povolenia sú potrebné v súvislosti s nepôvodnými druhmi? 

 Podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny každý, kto drží v zajatí nepôvodné 

druhy živočíchov, je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k ich úniku do životného prostredia. Na 

vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia sa vyžaduje súhlas 

orgánu ochrany prírody podľa § 7 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. na 

vypúšťanie nepôvodných druhov rýb alebo nepôvodných druhov poľovnej zveri). Takýto 

súhlas vydáva na základe § 67 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad 

v sídle kraja. 

 

 Súhlas orgánu ochrany prírody sa ďalej vyžaduje na výsadbu nepôvodných druhov 

rastlín (vrátane nepôvodných druhov drevín)  za hranicami zastavaného územia obce. Alebo 

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 tuje. Mimo zastavaného územia  

              obce sa však na výsadbu tují vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 

 

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

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

nepôvodných druhov rastlín alebo vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do životného 

prostredia 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 
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pestovania nepôvodných druhov rastlín a určenie podmienok regulácie vypustenia 

nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia.  Ak orgán ochrany prírody súhlas  

na pestovanie nepôvodných druhov rastlín nevydá, v rozhodnutí môže nariadiť ich likvidáciu 

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. 

 

  Ktoré nepôvodné druhy je povolené rozširovať ? 

 Na základe § 7 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny môže MŽP SR ustanoviť vo 

všeobecne záväznom právnom predpise zoznam nepôvodných druhov, pre ktorých 

rozširovanie aj mimo zastaveného územia obce sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 

Týmto vykonávacím predpisom je § 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. V prílohe 3a 

uvedenej vyhlášky sa nachádza zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo 

pestovať za hranicami zastavaného územia obce. Podľa tohto zoznamu sa súhlas orgánu 

ochrany prírody nevyžaduje na rozširovanie týchto druhov:  

1. Vedecké meno Slovenské meno 

Aesculus hippocastanum pagaštan konský 

Castanea sativa gaštan jedlý 

Juglans regia orech kráľovský 

Morus alba moruša biela 

Morus nigra moruša čierna 

 

2. Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov. 

3.Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny. 

4.Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd.  

 

Príklad:  

 

  Zemiaky je možné považovať za nepôvodný druh rastliny, lebo pochádzajú zo strednej 

Ameriky, no zákon o ochrane prírody a krajiny ich výsadbu na poľnohospodárskych 

pozemkoch neobmedzuje, ani inak nerieši, lebo sú uvedené v spomínaných dokumentoch. 
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 Na základe § 7 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny môže MŽP SR ustanoviť vo 

všeobecne záväznom právnom predpise zoznam nepôvodných druhov, pre ktorých 

rozširovanie aj mimo zastaveného územia obce sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 

Týmto predpisom je § 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. V prílohe 3 uvedenej vyhlášky sa 

nachádza zoznam nepôvodných druhov živočíchov (poľovnej zveri a rýb), ktoré možno 

vypúšťať do voľnej prírody.  Podľa tohto zoznamu sa súhlas orgánu ochrany prírody 

nevyžaduje na rozširovanie týchto druhov poľovnej zveri: 

 

Vedecké meno Slovenské meno 

Dama dama daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených  

osobitným predpisom 

Meleagris gallopavo morka divá 

Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených  

osobitným predpisom 

Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný 

Syrmaticus reevesii bažant kráľovský. 

 

  Danielie a muflónie poľovné lokality sú určené vykonávacím predpisom k zákonu 

o poľovníctve (jedná sa o vyhlášku MP SR č. č. 344/2009 Z.z.) Mimo týchto lokalít nie je 

povolené rozširovať daniele a muflóny do voľnej prírody. 

 

Rizikové nepôvodné druhy rastlín 

 V SR sa vyskytuje viacero nepôvodných druhov, ktoré síce nie sú zaradené 

v národnom, ani v európskom zozname inváznych druhov, majú však vlastnosti podobné 

inváznym druhom. Je predpoklad, že v budúcnosti sa niektoré z nich  dostanú do zoznamu 

inváznych druhov. Štátna ochrana prírody SR zverejnila na svojej stránke zoznam rizikových 

nepôvodných druhov a odporúča vlastníkom pozemkov odstraňovanie týchto druhov zo 

svojich pozemkov, ako prevenciu ich rozšírenia a spôsobenia ekonomických škôd.  

 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=59  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=59
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  Vo väčšine prípadov ŠOP SR odporúča ich mechanické odstraňovanie ešte pred 

kvitnutím, výnimočne odporúča aj chemický postrek. Medzi tzv. vybrané nepôvodné rizikové 

druhy bylín ŠOP SR zaradila:  

Aster lanceolatus Willd. – astra kopijovitolistá,  

Aster novi-belgii L. – astra novobelgická,  

Bidens frondosa L. – dvojzub listnatý,  

Bunias orientalis L. – roripovník východný,  

Conyza canadensis (L.) Cronq. – turanec kanadský,  

Echinocystis lobata (Michx.) Torrey et A. Gray – 

ježatec laločnatý,  

Helianthus tuberosus L. – slnečnica hľuznatá  

(tzv. topinanbur),  

Impatiens parviflora DC. – netýkavka malokvetá,  

Iva xanthiifolia Nutt. – iva voškovníkovitá,  

Lupinus polyphyllus Lindl. – lupina mnoholistá,  

Rudbeckia laciniata L. – rudbekia strapatá,  

Stenactis annua (L.) Ness – hviezdnik ročný 

Medzi vybrané nepôvodné rizikové druhy ŠOP SR zaradila tiež niektoré dreviny: 

Prunus serotina Ehrh. – čremcha neskorá, (strom, alebo ker) 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – pavinič päťlistý, (liana), 

Rhus typhina L. – sumach pálkový, (ker alebo strom), 

Robinia pseuodoacacia L. – agát biely, (strom).  
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 Aká je pôsobnosť orgánov ochrany prírody pri nepôvodných druhoch? 

 V súvislosti s nepôvodnými druhmi má okresný úrad v sídle kraja, ako orgán ochrany 

prírody, podľa § 7 ods. 3 až 6 a §6 7 písm. e), f), q) a w) zákona o ochrane prírody a krajiny 

nasledujúce kompetencie: 

- vydáva súhlas na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami 

zastavaného územia obce,  

- vydáva súhlas na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín v zastavanom 

území obce na výmere viac ako 1 000 m
2
,  

- vydáva súhlas na vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia, 

- v rozhodnutí o vydaní súhlasu môže uložiť bližšie podmienky vykonávania vyššie 

uvedených činností, 

- ak súhlas nevydá, v rozhodnutí môže nariadiť likvidáciu nepôvodných druhov, 

- na lesných pozemkoch vydáva namiesto súhlasu záväzné vyjadrenie k výsadbe 

a pestovaniu nepôvodných druhov pri schválení alebo zmene programu starostlivosti 

o lesy,  

- vykonáva štátny dozor aj na úseku nepôvodných druhov a ochrany prirodzeného 

druhového zloženia ekosystémov, 

- v rámci štátneho dozoru nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

 

  Z iných orgánov ochrany prírody majú v súvislosti s nepôvodnými druhmi 

kompetencie tiež okresný úrad (§68  písm. o), r) a u) zákona o ochrane prírody a krajiny) 

a Slovenská inšpekcia životného prostredia (§ 66 písm. a), b) a c) zákona o ochrane prírody 

a krajiny). Tieto orgány vykonávajú štátny dozor,  nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú sankcie za priestupky a iné správne delikty aj na 

úseku nepôvodných druhov. Štátny dozor v súvislosti s nepôvodnými druhmi môže okrem 

toho vykonávať aj Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 65 ods.1 písm. b) zákona 

o ochrane prírody a krajiny. 

Obec, ako orgán ochrany prírody, ukladá v súvislosti s výrubom drevín podľa § 69 

ods. 1 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny aj primeranú náhradnú výsadbu a podľa § 

48 ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny pritom uprednostňuje geograficky pôvodné a 

tradičné druhy drevín. 

O problematike nepôvodných druhov 

je možné dozvedieť sa viac v mojej 

elektronickej príručke z roku 2020: 

Invázne  a nepôvodné druhy. 
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8. Invázne druhy rastlín a povinnosti vlastníka pozemku 

 

  Čo sú to invázne druhy? 

Invázne nepôvodné druhy sú také druhy živočíchov, rastlín, húb a mikroorganizmov, 

ktoré boli na naše územie zavlečené z iných geografických oblastí a nekontrolovane sa šíria, 

pričom vytláčajú z prirodzených biotopov naše pôvodné domáce druhy. Invázny druh je 

nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie  ohrozuje biologickú 

rozmanitosť. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a  rady EPaR č. 1143/2014 „invázny 

nepôvodný druh je nepôvodný druh, o ktorom sa zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie 

ohrozuje biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby alebo že má na ne nepriaznivý vplyv“. 

 V niektorých prípadoch boli tieto druhy dovezené do našej krajiny človekom napr. 

ako okrasné, či úžitkové (napr. medonosné) rastliny alebo živočíchy (napr. na chov 

kožušinových zvierat alebo živočíchy chované v akváriách a  teráriách). V iných prípadoch sa 

ku nám rozšírili samovoľne, čomu napomáha rozsiahla preprava tovaru na veľké vzdialenosti, 

príp. aj klimatické zmeny. Invázne druhy sa vyznačujú veľkou prispôsobivosťou prostrediu, 

rýchlou rozmnožovacou schopnosťou (často sa rozmnožujú viacerými spôsobmi. napr. 

zároveň vegetatívne časťami rastliny aj semenami, ktoré vytvárajú vo veľkom 

množstve). V niektorých prípadoch sa vyznačujú aj vlastnosťami, ktoré sú škodlivé pre 

zdravie človeka.  

Príklady:  

- invázna rastlina boľševník obrovský môže napr. spôsobiť poleptanie kože človeka, či 

poškodenie zraku,  

- invázna rastlina ambrózia palinolistá vyvoláva u človeka alergické reakcie, 

- invázne rastliny rodu pohánkovec (krídlatka) veľmi rýchlo zaberajú priestor našim 

domácim rastlinným spoločenstvám; 

 

 Za invázne nepôvodné druhy sú považované tie druhy, ktoré sú uvedené v nariadení 

vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov 

vzbudzujúcich obavy SR a tiež druhy uvedené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 

č. 1141/2016 z 13.júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov 

vzbudzujúcich obavy Únie a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1267/2017 zo dňa 

12. júla 2017, ktorým bol európsky zoznam inváznych nepôvodných druhov doplnený. 

Invázne druhy z národného, aj európskeho zoznamu sú uvedené spoločne vo vyhláške MŽP 

SR č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych 

nepôvodných druhov. 

 

Zákazy súvisiace s inváznymi druhmi 

 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o inváznych druhoch je invázne nepôvodné 

druhy zakázané: priniesť na územie SR, držať, používať, chovať, pestovať, rozmnožovať, 

nechať rozmnožovať, prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou (t.j. 

likvidovaním), uvádzať na trh, vymieňať, uvoľniť do životného prostredia. 

  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Vykonávacie-Nariadenie-komisie-EÚ-2016-1141.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Vykonávacie-Nariadenie-komisie-EÚ-2016-1141.pdf
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 Vyššie uvedené zákazy je možné na základe § 2 ods. 9 zákona o inváznych druhoch 

uplatniť v rámci tzv. núdzových opatrení aj na iné druhy. Núdzové opatrenia sa týkajú takých 

druhov, ktorí nie sú zaradené v zozname inváznych druhov EÚ, ani v národnom zozname 

inváznych druhov, o ktorých však príslušné orgány na základe predbežných vedeckých 

dôkazov zistili, že pravdepodobne spĺňajú kritériá na invázne druhy a hrozí ich šírenie. Pre 

takéto druhy môže Ministerstvo životného prostredia SR vydať tiež zákazy a obmedzenia. 

O týchto núdzových opatreniach MŽP SR potom informuje Európsku komisiu a jednotlivé 

členské štáty EÚ. 

  Aké sú povinnosti vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov pri inváznych  

  druhoch rastlín? 

 Na základe § 1 ods. 1 písm. b) zákona o inváznych druhoch sú v tomto zákone 

upravené aj povinnosti a oprávnenia osôb. Podľa § 3 ods. 1 zákona o inváznych druhoch 

každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych 

nepôvodných druhovu vedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do 

životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych nepôvodných druhov v životnom 

prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia. 

 

Príklad:  

 

Takouto činnosťou by mohli byť napr. presuny zeminy pri úpravách terénu a pri stavebných 

prácach. Ak sa na lokalite stavebných prác vyskytujú invázne druhy rastlín, nie je možné, 

presúvať a prevážať takúto zeminu na iné lokality bez toho, aby boli invázne rastliny najprv 

dôkladne zlikvidované. 

 

  Vlastník alebo správca pozemku sú povinní, odstraňovať zo svojho pozemku invázne 

nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o 

pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu (teda napr. pozemok pravidelne kosiť, vypásať, 

orať, osievať poľnohospodárskymi plodinami, zalesňovať lesnými drevinami a pod.) Ak je 

pozemok v užívaní inej osoby, než je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má 

užívateľ pozemku (napr. nájomca). Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych druhov sú 

ustanovené vo vyhláške MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky 

a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. 

 

 Povinnosť vlastníka (správcu, užívateľa, obhospodarovateľa) pozemku odstraňovať 

invázne druhy zo svojho pozemku sa týka len inváznych druhov rastlín a inváznych druhov 

drevín. Pokiaľ sa jedná o invázne druhy poľovnej zveri, zákon túto povinnosť ukladá 

užívateľovi poľovného revíru. Pokiaľ ide o invázne druhy rýb, má túto povinnosť užívateľ 

rybárskeho revíru a pokiaľ ide o iné druhy inváznych živočíchov, má túto povinnosť Štátna 

ochrany prírody SR, alebo oprávnená osoba, ktorú tým poverilo Ministerstvo životného 

prostredia SR. 

 

  Invázne druhy rastlín a drevín je na základe ustanovení § 3 ods. 7 zákona o inváznych 

druhoch oprávnená odstraňovať aj Štátna ochrana prírody SR alebo ňou poverená osoba. 

Podľa § 3 ods. 9 zákona o inváznych druhoch vlastník, správca a užívateľ dotknutého 

pozemku sú povinní týmto osobám po preukázaní sa povolením alebo poverením umožniť 

vstup na pozemok a strpieť odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov. Zamestnanci ŠOP 

SR sa preukazujú služobným preukazom.  
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 Podobne je to pri vykonávaní opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych druhov, ktorú 

nariadil okresný úrad podľa ustanovení § 4 zákona o inváznych druhoch. Poverené osoby, 

ktoré vykonávajú uvedené opatrenia, sú pri výkone činnosti oprávnené vstupovať na cudzí 

pozemok. Vlastník, správca a užívateľ dotknutého pozemku sú týmto osobám po preukázaní 

sa služobným preukazom alebo písomným poverením povinní umožniť vstup na pozemok a 

strpieť vykonanie činnosti.  
 

                                            pohánkovec (krídlatka) 

  Invázne druhy rastlín a spôsoby ich odstraňovania  

 V Slovenskej republike sú za inváznymi druhmi rastlín v súčasnosti považované  

druhy podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam 

inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a tiež druhy invázne nepôvodné 

druhy vzbudzujúce obavy Európskej únie. Kompletný zoznam inváznych druhov rastlín 

vzbudzujúcich obavy SR a EÚ (včítane spôsobov ich odstraňovania sa nachádza v prílohe č. 2 

vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z.: 

a) Invázne bylinné druhy 
 

Vedecké meno  Slovenské meno  Zoznam*  Rozmnožovanie/ 

biologická skup.  

Spôsoby 

odstraňovania  

Alternanthera 

philoxeroides N  

papagájovec  EÚ  vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

trváce  

vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Ambrosia 

artemisiifolia  

ambrózia 

palinolistá  

SK  generatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

jednoročné  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

pastva, orba, kosenie 

a mulčovanie, 

chemický spôsob  

Andropogon 

virginicus N  

fúzovec  EÚ  generatívne/ 

jednoklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, kosenie a 

mulčovanie, pastva, 

chemický spôsob  
 

KONIEC UKÁŽKY 


