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1. Ako sa stavebná činnosť dotýka záujmov ochrany prírody a krajiny 

 
 

Pri stavebnej činnosti aj územnom plánovaní prakticky vždy dochádza k menším, či 

väčším stretom záujmov s ochranou prírody a krajiny. Územné plánovanie sa takmer vždy 

dotýka aj chránených území. Mnohé existujúce alebo navrhované stavby sú umiestnené 

v chránených územiach rôzneho stupňa ochrany prírody. Pri samotnej stavbe, príp. 

súvisiacich terénnych úpravách, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov národného 

významu alebo európskeho významu už samotným záberom pôdy. Pri stavbách je často 

potrebné riešiť ochranu drevín rastúcich na stavenisku. Pri rekonštrukcii, či zatepľovaní 

budov stavebník často natrafí na chránené druhy živočíchov (napr. netopiere, dážďovníky, 

lastovičky, či belorítky) a ich hniezda na budovách. Pri vodných stavbách, prípadne iných 

stavbách v susedstve vodných tokov a vodných plôch, sú spravidla dotknuté mokrade, ktoré 

sú predmetom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Vodné stavby sú často tiež 

prekážkou pre migráciu chránených i nechránených druhov živočíchov. Pozemné 

komunikácie môžu byť prekážkou pri migrácii niektorých druhov živočíchov, prípadne sú 

miestom častého úhynu chránených druhov obojživelníkov, či vtákov. Na nadzemných 

elektrických vedeniach dochádza často k úhynu chránených druhov vtákov, voči čomu je 

potrebné urobiť technické opatrenia. Niekedy bociany zahniezdia na elektrickom stĺpe, 

komíne, alebo podobnej stavbe a je potrebné vyriešiť bezpečnosť, príp. prekládku hniezda. Pri 

zemných prácach a presunoch stavebných hmôt môže dôjsť k šíreniu inváznych druhov 

rastlín. Pri zemných prácach a inej stavebnej činnosti môže dôjsť k objaveniu chránených 

nerastov, alebo skamenelín, prípadne k objaveniu jaskyne.  Na tieto strety záujmov pamätá 

zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o inváznych druhoch i stavebný zákon. 

 

Orgány ochrany prírody sú preto vždy dotknutými orgánmi štátnej správy v územných 

a stavebných konaniach. V rámci mojich pracovných povinností pri výkone štátnej správy na 

úseku ochrany prírody a krajiny som sa často stretával so stavebnými úradmi obcí, so 

špeciálnymi stavebnými úradmi (napr. orgánmi štátnej vodnej správy, banskými úradmi, 

úradmi dopravy...), so stavebníkmi, projektantmi atď. Rozhodol som sa preto napísať 

príručku, ktorá by mala byť pomôckou pre všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom činní v 

stavebníctve. Táto príručka by pomôcť každému zorientovať sa v právnych predpisoch na 

úseku ochrany prírody a krajiny, aj na úseku inváznych druhov a porozumieť súvislostiam so 

zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a uľahčiť tak dotknutým osobám prácu 

aj podnikanie. 

 

 

2. Súvisiace právne predpisy  
 

 

 V tejto príručke sa budem zaoberať najmä súvislosťami stavebnej činnosti 

a územného plánovania so zákonom o ochrane prírody a krajiny a so zákonom o inváznych 

druhoch.  

  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane 

prírody a krajiny“) nadobudol účinnosť 1.1. 2003. Od tej doby bol 33 krát novelizovaný, 

najnovšia novela je účinná od 1.1. 2021. Na jeho vykonanie bola vydaná vyhláška 

Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 24/2003 Z.z. Táto bola 9 krát 

novelizovaná. Jej najnovšia novela je účinná od 20.12. 2019. Uvedená vyhláška obsahuje 

okrem iného podrobnosti o označovaní osobitne chránených častí prírody a krajiny, zoznamy 

chránených druhov rastlín, chránených druhov živočíchov, biotopov národného významu,  
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biotopov európskeho významu a ich spoločenskú hodnotu, postup pri výpočte spoločenskej 

hodnoty drevín atď. V platnosti je tiež vyhláška MŽP SR č. 213/2000 Z.z. o chránených 

nerastoch a chránených skamenelinách a ich spoločenskom ohodnocovaní. Jej posledná 

novela nadobudla účinnosť 1.1. 2009. Z ostatných právnych predpisov na úseku ochrany 

prírody a krajiny sa stavebníctva a územného plánovania týkajú najmä všeobecne záväzné 

právne predpisy, ktorými boli vyhlásené jednotlivé chránené územia a ich ochranné pásma.  

 

Od 1.1. 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od tej doby bol 16 krát 

novelizovaný. Naposledy bol novelizovaný k 1.1. 2019. Pre stavebníkov a projektantov je zo 

zmien uvedeného zákona podstatné vedieť, najmä to, že kompetencie špecializovaných 

úradov životného prostredie prešli od 1.10. 2013 na okresné úrady, odbory starostlivosti 

o životné prostredie. Nie je potrebné, aby som sa týmto zákonom bližšie zaoberal v tejto 

príručke. 

 

  So stavebníctvom súvisí do určitej miery aj zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii 

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

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o inváznych druhoch“) , ktorý nadobudol účinnosť 1.8. 

2019. K tomuto 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. MŽP SR ďalej vydalo k tomuto zákonu vykonávaciu vyhlášku č. 

450/2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných 

druhov. Účinná je takisto od 1.1. 2020. Okrem národného zoznamu inváznych druhov 

obsahuje uvedená vyhláška aj európsky zoznam inváznych druhov a spôsoby ich 

odstraňovania. 

 

  Problematikou ochrany prírody a krajiny sa čiastočne zaoberá aj samotný zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len "stavebný zákon"). Tento bol vydaný k 1.10. 1976, no od tej doby bol 42 krát 

novelizovaný. Najnovšia novela nadobudla účinnosť 25.4. 2020. Boli k nemu vydané viaceré 

vykonávacie predpisy. Z nich súvisí s oblasťou ochrany prírody a krajiny vyhláška MŽP SR 

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (účinná je od 

1.1. 2001)  a vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii 

a územnoplánovacích podkladoch (účinná je od 1.3. 2001).  

 

  S vodnými stavbami, ochranou mokradí a ochranou vodných živočíchov, včítane 

chránených druhov, súvisí napr. vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických 

podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov (účinná 

od 1.1. 2019), no aj niektoré ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej 

len „vodný zákon“). Tento bol 25 krát novelizovaný. Najnovšia novela nadobudla účinnosť 

od 9.4. 2020. 

 

  V kapitole 13.3 tejto príručky sa zaoberám tiež niektorými trestnými činmi na úseku 

životného prostredia, resp. ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 300/2005 Z.z. trestný 

zákon. Tento bol vydaný k 1.1. 2006. Od tej doby bol 37 krát novelizovaný. Najnovšia novela 

je účinná od 1.1. 2021.  

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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3. Záväzné stanoviská orgánov ochrany prírody  

 

3.1 Záväzné stanoviská k stavebným povoleniam a činnostiam 
 

 

Pre stavebné úrady je dôležité ustanovenie §103 ods. 5 zákona o ochrane prírody 

a krajiny orgán verejnej správy (teda napr. stavebný úrad obce, alebo iný špeciálny stavebný 

úrad), ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a 

krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu 

ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky 

zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. 

Podľa §103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny 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 

zákona o ochrane prírody a krajiny 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. 

 
  Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom prakticky vo všetkých správnych 

konaniach podľa stavebného zákona a vydáva záväzné stanovisko podľa §9 ods.1 písm. c), d), 

e), f),  zákona o ochrane prírody a krajiny k: 

 

- vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby, 

- vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné 

rozhodnutie, 

- vydaniu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, 

- vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby, 

 

  Orgán ochrany prírody okrem toho vydáva záväzné stanovisko aj k iným správnym 

konaniam, ktoré súvisia priamo, či nepriamo so stavebnou činnosťou, prípadne predchádzajú 

stavebnému konaniu. Podľa §9 ods.1 písm. a), b), l), p), r), s), w)  zákona o ochrane prírody 

a krajiny sú to: 

 

- schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,  

- vydanie územného rozhodnutia,  

- vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov (napr. podľa cestného 

zákona, podľa zákona o vodách a pod.), 

- vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy 

environmentálnych škôd na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa 

osobitného predpisu,  

- vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti 

nevyžaduje územné rozhodnutie, 

- vydanie 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, 

- vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o 

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej 

činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie.  
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Príklad:  

 

Ak je potrebné ešte pred vydaním stavebného povolenia vyňať pozemok 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo z lesného pôdneho fondu, bude sa sa takémuto 

rozhodnutiu o vyňatí vyjadrovať formou záväzného stanoviska aj orgán ochrany prírody. 

Rovnako bude orgán ochrany prírody vydávať záväzné stanovisko, ak je potrebné územné 

rozhodnutie. 

 

  Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody sa v uvedených prípadoch nevyžaduje len, 

ak sa týka činnosti vykonávanej v zastavanom území obce v území s prvým alebo druhým 

stupňom ochrany okrem činností vykonávaných na stavbách, ktoré sú miestom 

rozmnožovania alebo odpočinku chránených živočíchov. Čiže aj v zastavanom území obce 

v prvom alebo druhom stupni ochrany prírody sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu 

ochrany prírody ak sa na dotknutej stavbe vyskytujú chránené živočíchy (napr. netopiere 

v podkroví, medzi panelmi, či vo výťahovej šachte, sovy v podkroví, hniezdo bociana na 

komíne, či na elektrickom stĺpe, hniezda dážďovníkov, lastovičiek, či belorítok na fasáde 

budovy, hniezdo sokola na balkóne a pod.) 

 

 Záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na 

stavbu alebo zmenu stavby, je podľa §68 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny 

v územiach s prvým a druhým stupňom ochrany prírody  oprávnený vydať okresný úrad, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ochrany prírody (o stupňoch ochrany 

prírody píšem v kapitole 5.1). Okresný úrad, ako orgán ochrany prírody tiež vydáva záväzné 

stanovisko k schváleniu alebo zmene územnoplánovacej dokumentácie zóny, k vydaniu 

povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, k 

vydaniu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby a k vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby 

alebo dodatočnom povolení stavby. 

 

  V územiach s tretím a štvrtým stupňom ochrany prírody sa k vydaniu územného 

rozhodnutia alebo stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby vyjadruje okresný 

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

a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa §67 písm. f) zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Tento tiež vydáva záväzné stanovisko k schváleniu alebo zmene územnoplánovacej 

dokumentácie obce alebo regiónu. Posudzovaniu plánov, projektov a činností v územiach 

európskeho významu a v chránených vtáčích územiach podľa §28 zákona o ochrane prírody 

a krajiny venujem v tejto príručke osobitnú kapitolu 5.8. Toto vykonáva okresný úrad v sídle 

kraja, ako orgán ochrany prírody.  
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3.2 Ako namietať proti záväznému stanovisku orgánu ochrany prírody 
 

 

  Podľa §140b ods. 5 až 7 stavebného zákona pri riešení rozporov medzi dotknutými 

orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa §136 stavebného zákona. 

Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad 

konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu (ktorý namietané záväzné stanovisko 

vydal) stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si 

vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným 

orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci 

stavebným úradom. 

 

  Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa stavebného zákona smeruje proti obsahu 

záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu 

odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie 

spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží stavebný úrad orgánu, 

ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho potvrdenie alebo 

zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o 

odvolaní. 

 

  Ak je právoplatné rozhodnutie podľa stavebného zákona (napr. územné rozhodnutie 

lebo stavebné povolenie) založené na obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, ktoré 

bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania. 

 

  Z uvedených ustanovení stavebného zákona vyplýva, že ak účastník územného alebo 

stavebného konania nesúhlasí s obsahom záväzného stanoviska, môže proti nemu podať 

námietky prakticky v ktorejkoľvek fáze správneho konania a stavebný úrad je povinný jeho 

námietky riešiť s orgánom ochrany prírody, ktorý namietané záväzné stanovisko vydal, 

prípadne tiež s nadriadeným orgánom ochrany prírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20200425#paragraf-136
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4. Všeobecná ochrana prírody 

 
 

4.1  Povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny 
 

 

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

ochranou prírody a krajiny. Okrem iného v §3 ods.1 hovorí, že „Každý je povinný chrániť 

prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich 

možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného 

prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.“ Základné 

práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny sú upravené v §3 a §4 zákona 

o ochrane prírody a krajiny. 

 

  Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený 

jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie. Podľa 

§2 ods.2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny významný krajinný prvok taká časť 

územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej 

stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, 

kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza. 

 

Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným 

záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu 

ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť 

opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podľa §2 ods.2 písm. a), c), d), e), f) 

zákona o ochrane prírody a krajiny územný systém ekologickej stability taká celopriestorová 

štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje 

rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú 

biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho 

významu. Biocentrum je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé 

podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a 

prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, 

ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých 

organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky. Interakčný 

prvok je určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, 

močiar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé 

pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom.  

 



 Ukážka str. 11 

  Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich 

zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k 

predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. Opatrenia sú povinní zahrnúť už 

do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa 

osobitných predpisov (napr. do územných plánov obcí, do stavebných projektov pre územné 

rozhodnutie alebo stavebné povolenie a pod.) 

 

 Všeobecnú ochranu poskytuje zákon o ochrane prírody a krajiny v §4 ods.1 až 3 tiež 

rastlinám a  živočíchom, ktoré inak nie sú chránenými druhmi: 

 

- 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 k poškodzovaniu a ničeniu. 

- Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a 

živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k 

zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po 

predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže. 

- Zakazuje sa odchytávať a usmrcovať živočíchy na miestach ich prirodzeného výskytu. 

Tento zákaz neplatí, ak sa odchytávanie alebo usmrcovanie uskutočňuje v súvislosti s 

vykonávaním vedeckovýskumnej činnosti alebo ak hrozí bezprostredné ohrozenie 

života alebo zdravia človeka alebo poškodenie jeho majetku, alebo ak to ustanovujú 

osobitné predpisy (napr. zákon o inváznych druhoch, zákon o poľovníctve,...) alebo 

tretia časť zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

 Všeobecná ochrana prírody sa ďalej zaoberá ochranou prírodných biotopov (biotopov 

národného významu, biotopov európskeho významu), ochranou mokradí, ochranou 

prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, zabezpečením možnosti migrácie živočíchov 

pri líniových a vodných stavbách, ochranou vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach, 

ako aj ochranou drevín rastúcich mimo lesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ukážka str. 12 

 

4.2 Zabezpečenie migrácie živočíchov pri vodných stavbách 
 

 

 Podľa §4 ods.6 a ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny každý, kto buduje vodnú 

stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu populácií 

druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich 

migračných trás, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za 

týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu 

živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných 

stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti. Ak je  

prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu 

populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia 

ich migračných trás, môže orgán ochrany prírody po dohode s príslušným orgánom štátnej 

správy (napr. so stavebným úradom, alebo s orgánom štátnej vodnej správy) rozhodnúť, aby 

vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal 

opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti. Téme rybovodov sa venujem aj v mojej 

elektronickej príručke z roku 2020: Rybárstvo a ochrana prírody. 

 

  Podľa §1 ods.2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z.z. sa pod migračnou bariérou  

rozumie prirodzená bariéra alebo umelo vybudovaná priečna vodná stavba, ktorá pri 

akýchkoľvek prietokoch a vodných stavoch znemožňuje najmä protiprúdovú prirodzenú 

migráciu všetkých cieľových druhov rýb príslušného rybieho pásma a ďalších vodných 

živočíchov. Migračnou prekážkou sa rozumie prirodzená prekážka alebo umelo vybudovaná 

priečna vodná stavba, ktorá obmedzuje obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a ďalších 

vodných živočíchov, ale pri zvýšených prietokoch alebo vodných stavoch je pre cieľové 

druhy rýb príslušného rybieho pásma a ďalšie vodné živočíchy čiastočne prekonateľná. 

 

Príklady:  

 

- Pri budovaní hatí alebo malých vodných elektrární je investor povinný do projektovej 

dokumentácie zahrnúť aj opatrenia na zabezpečenie migrácie rýb (rybovody, sklzy a 

pod).  

- Pri plánovanom vypúšťaní vodnej nádrže z dôvodu opravy hrádze je jej správca 

povinný zahrnúť aj opatrenia na záchranu rýb a vodných živočíchov z vodnej nádrže 

(včasný výlov, záchrana vodných živočíchov uviaznutých v enklávach a kalužiach). 

 

  Podľa §2 ods.2 písm. aa) zákona o rybárstve, rybovod je stavba náhradného vodného 

prostredia spravidla v koryte vodného toku; rybovodom je aj prirodzené koryto vodného toku 

alebo umelo vybudované náhradné koryto vodného toku s trvalým prietokom vody, ktorý 

umožňuje rybám a ďalším vodným živočíchom obojsmerné prekonanie migračnej bariéry. 

Podrobnosti o budovaní rybovodov ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o 

technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti 

rybovodov. Podľa §1 ods. 1 uvedenej vyhlášky účelom rybovodu je zabezpečenie migračnej 

priechodnosti vodnej stavby tvoriacej migračnú bariéru alebo migračnú prekážku pre ryby a 

ďalšie vodné živočíchy. Technické podmienky návrhu rybovodov musia spĺňať vhodné 

technické požiadavky a biologické požiadavky na výstavbu rybovodov.  

 

  Podľa §21 ods. 2 až 4 zákona o rybárstve je každý povinný pri projektovaní, výstavbe, 

prevádzke a udržiavaní vodných stavieb alebo zariadení a pri úpravách vodných tokov a ich 
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užívaní zohľadniť potreby a ochranu rybárstva. Každý musí dbať, aby sa tam, kde je to 

účelné, zriaďovali a udržiavali rybovody a pri budovaní vodných stavieb aj iné vhodné 

technické zariadenia slúžiace na migráciu a ochranu rýb. Vlastník vodnej stavby a 

prevádzkovateľ vodnej stavby sú povinní zabezpečiť pravidelný monitoring migračnej 

priechodnosti rybovodu alebo iného technického zariadenia slúžiaceho na migráciu a ochranu 

rýb. Vlastník vodnej stavby alebo zariadenia a prevádzkovateľ vodnej stavby alebo zariadenia 

sú povinní umožniť užívateľovi rybárskeho revíru prístup k rybovodu na overenie jeho 

funkčnosti.  

 

  Podľa §1 ods.4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z.z., rybovod alebo iné vhodné 

technické zariadenie, ako napríklad rybí výťah, rybie vzdúvadlo, zdvojená Archimedova 

skrutka, je nevyhnutnou súčasťou každej vodnej stavby vytvárajúcej migračnú bariéru pre 

ryby a ďalšie vodné živočíchy. Rybovod umožňuje životný cyklus rýb a ďalších vodných 

živočíchov, a to najmä každoročnú protiprúdovú migráciu najmä pôvodných druhov rýb na 

neresiská vo vyšších úsekoch toku a ich návrat späť dole tokom, celoročnú migráciu za 

lepšími potravnými možnosťami alebo biotopmi, návrat rýb na pôvodné stanovište pri strhnutí 

povodňovými vodami pod migračnú bariéru alebo migračnú prekážku alebo znovu osídlenie 

areálu, sezónnu migráciu na zimoviská a rozširovanie výskytu druhov rýb. 

 

 Podľa §2 vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z.z. sa rybovody z hľadiska ich umiestnenia 

vo vzťahu k vodnému toku rozdeľujú na celokorytové, vnútrokorytové a obtokové. Typy 

rybovodov sa podľa navrhnutých spomaľujúcich prvkov rozdeľujú na prepážkové (komorové 

– bazénové), bezprepážkové (bystrinné) a kombinované (bystrinno – bazénové). Pri každej 

migračnej bariére do výšky 2 m sa prednostne posúdi možnosť spriechodnenia celokorytovým 

bezprepážkovým typom rybovodu. Ak nie je možné alebo vhodné spriechodnenie takýmto 

typom rybovodu, je potrebné určiť biologicky prijateľný typ rybovodu v tomto poradí: 

bezprepážková vnútrokorytová rampa, bezprepážková obtoková bystrina, prepážkový 

celokorytový rybovod, prepážková vnútrokorytová rampa, prepážkový obtokový rybovod, 

kombinovaný rybovod, iné vhodné technické zariadenie. Ak je to technicky možné, pri výbere 

rybovodu podľa typu prostredia majú prednosť riešenia blízke prírode pred technickými 

riešeniami.  
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 Podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z.z., je v každom type rybovodu potrebné 

zabezpečiť základné technické požiadavky a biologické požiadavky na výstavbu rybovodov, 

optimálne navedenie rýb do rybovodu, prírode blízke celoplošne kamenné zdrsnené dno, 

plynulý prechod dna a hladiny bez zreteľných skokovitých prepadov, trvalý určený prietok 

rybovodom, ak ho hydrologické pomery vodného toku umožňujú. Technické požiadavky a 

biologické požiadavky na výstavbu rybovodov sú uvedené v prílohe č. 1 k uvedenej vyhláške 

v tabuľkách č. 1 a 2. 

 

  Podľa §4  ods.1 a 2 uvedenej vyhlášky sa pred spracovaním projektovej dokumentácie 

novej priečnej vodnej stavby alebo pred spriechodnením existujúcej migračnej bariéry 

vykonáva ichtyologický prieskum povrchových tečúcich vôd. Cieľom ichtyologického 

prieskumu je zistenie aktuálneho zloženia obsádky rýb v toku a odporučenie najvhodnejšieho 

biologicky prijateľného typu rybovodu. Ichtyologický prieskum povrchových tečúcich vôd sa 

vykonáva na vodnom toku v úseku ovplyvnenom migračnou bariérou prostriedkami 

hromadného lovu rýb. Vykonávať ho môže len odborne spôsobilá osoba. Ichtyologický 

prieskum pred výstavbou rybovodu na migračnej bariére sa zameriava najmä na zistenie 

druhového, veľkostného a početného zastúpenia ichtyofauny v danom biotope. Výsledkom 

ichtyologického prieskumu je správa, ktorá obsahuje najmä zoznam vyskytujúcich sa druhov 

rýb pre ktoré je potrebné migračnú bariéru spriechodniť, údaje o počte a veľkosti 

zaznamenaných jedincov, migračných nárokoch, určenie rybieho pásma na spriechodnenie 

migračnej bariéry, odporučenie biologicky vhodného typu rybovodu, zoznam cieľových 

druhov rýb, pre ktoré je v danom úseku spriechodnenie najdôležitejšie, vrátane rozmerovo 

najväčších a rýchlostne najslabších miestnych druhov rýb, obdobie najpočetnejších migrácií 

cieľových druhov rýb, odporučenie umiestnenia rybovodu, odporučenie umiestnenia vstupu a 

výstupu rybovodu, odporučenie možnosti privábenia rýb alebo navedenia rýb ku vstupu a 

výstupu rybovodu, odporučenie biologických a technických parametrov rybovodu, 

odporučenie potreby a spôsobu ochrany rýb pred ich poškodením vplyvom migračnej bariéry.  

 

  Podľa §8 uvedenej vyhlášky pri výstavbe rybovodu vykonáva ekologický dozor stavby 

odborne spôsobila osoba – ekológ. Ak sa počas skúšobnej prevádzky alebo riadnej prevádzky 

rybovodu preukáže, že rybovod neplní svoju funkciu, vykonajú sa nápravné opatrenia uložené 

orgánom ochrany prírody vyplývajúce z ichtyologického monitoringu migračnej 

priechodnosti rybovodu. Opatrenia na zabezpečenie poprúdovej migrácie pomocou 

manipulácie na migračnej bariére sa uvádzajú v manipulačnom poriadku vodnej stavby. 

Súčasťou opatrení na zabezpečenie poprúdovej migrácie sú aj opatrenia proti strhávaniu rýb 

do priestoru turbín a opatrenia na zabránenie turbínovej mortality (úmrtnosti), najmä 

mechanické zábrany (napr. mreže a rošty) a elektrické odpudzovače. 

 

  Podľa §9 uvedenej vyhlášky 

prevádzkovateľ rybovodu celoročne zabezpečuje 

trvalý stanovený prietok vody rybovodom počas 

celej doby trvania migračnej bariéry. 

Odporúčaný trvalý prietok rybovodom je 

uvedený v prílohe č. 1 v tabuľke č. 1 vyhlášky 

MŽP SR č. 383/2018 Z.z. 

 

 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/383/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_1k_vyhlaske_c_383_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/383/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_1k_vyhlaske_c_383_2018_z_z
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4.3 Ochrana vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach 

 
 

  Podľa §4 ods. 4 a 5 zákona o ochrane prírody a krajiny každý, kto buduje alebo 

plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické 

riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov. Ak dochádza k preukázateľnému 

zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných 

zariadeniach, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické 

opatrenia zabraňujúce ich zraňovaniu a usmrcovaniu. 

 

  Častou príčinou usmrtenia chránených druhov vtáctva (najmä dravcov na 22 kV 

elektrických vedeniach), alebo poranenia s trvalými následkami je úraz elektrickým prúdom 

na nadzemných elektrických vedeniach (pokiaľ nie  elektrický vodič vedený káblom). 

Nebezpečné sú najmä vedenia, pri ktorých sú vodiče umiestnené v jednej rovine (tzv. „stĺpy 

smrti“ tvaru T). Z hľadiska ochrany vtáctva sú o niečo vhodnejšie tie stĺpy vysokého napätia, 

na ktorých sú jednotlivé vodiče umiestnené do tvaru trojuholníka.. Ako preventívne opatrenia 

proti zosadaniu vtáctva na stĺpoch elektrického vedenia slúžia tzv. hrebene rôzneho tvaru. 

 

 

 
 

 

 

4.4 Stavby a ochrana prírodných biotopov 
 

 

  Zákon o ochrane prírody a krajiny poskytuje ochranu určitým druhom prírodných 

biotopov aj vtedy, pokiaľ nie sú súčasťou chránených území. Prírodný biotop je určitý druh 

prostredia, na ktorý sú viazané niektoré typické rastlinné a živočíšne druhy. §6 zákona 
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o ochrane prírody a krajiny rieši ochranu biotopov národného významu a  biotopov 

európskeho významu. Podľa §2 ods.2 písm. q), r) s) zákona o ochrane prírody a krajiny je 

prírodný biotop suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného 

charakteru rozlíšené geografickými, abiotickými a biotickými charakteristikami. Biotop 

európskeho významu je prírodný biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má 

malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých 

biogeografických oblastí Európy. Biotop národného významu je prírodný biotop, ktorý nie je 

biotopom európskeho významu, ale je v Slovenskej republike ohrozený vymiznutím alebo má 

malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky biogeografických oblastí SR. 

 

Zoznam biotopov európskeho významu a biotopov národného významu aj s uvedením 

ich spoločenskej hodnoty (v eurách za 1 m
2
 zabratého biotopu) sa nachádza v prílohe č. 1 

vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. Jedná sa o prírodné biotopy rôzneho typu - lesné, lúčne, 

lesostepné, skalné, mokraďové, vodné...  

 

  Ak orgán ochrany prírody v konaní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. 

pri vydávaní súhlasu alebo povoľovaní výnimky zo zákazu na nejakú činnosť) alebo ako 

dotknutý orgán podľa § 9 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny (teda napr. v územnom 

alebo v stavebnom konaní) upozorní osobu, že činnosťou, ktorú plánuje vykonať, a ku ktorej 

nebol vydaný súhlas alebo záväzné stanovisko podľa tohto zákona, 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. Takýto súhlas vydáva 

okresný úrad, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ochrany prírody a krajiny. 

Orgán ochrany prírody v rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na vykonanie činnosti, uloží 

vykonanie primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop 

európskeho významu alebo biotop národného významu, ak je to potrebné pre zabezpečenie 

jeho ochrany.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210101#paragraf-9.odsek-1
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Odkiaľ sa vlastník pozemku alebo investor dozvie, že sa na jeho pozemku nachádza 

konkrétny biotop národného alebo európskeho významu? 

 

Môže sa to dozvedieť zo záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody k činnostiam 

a projektom (napr. k územnému rozhodnutiu, k stavebnému povoleniu, k činnosti vykonávanej 

banským spôsobom, akou je napr. ťažba štrkopieskov, k zmene druhu pozemku,...). Ak teda 

stavebník ide legálnou cestou – cez územné rozhodnutie a stavebné povolenie, dozvie sa 

o výskyte takýchto biotopov, o možnosti ich poškodenia, aj o tom, či potrebuje súhlas orgánu 

ochrany prírody na zasiahnutie do nich. Informovať sa môže tiež na miestnom pracovisku 

Štátnej ochrany prírody SR – na správe chránenej krajinnej oblasti, správe národného parku 

alebo na regionálnom centre ochrany prírody a krajiny. Na lesných pozemkoch boli jednotlivé 

biotopy stanovené pomocou prevodového kľúča medzi lesnými typmi uvedenými pri opise 

porastu a Katalógom biotopov Slovenska. Štátna ochrana prírody SR posudzuje ešte 

pôvodnosť drevinového zloženia, ktoré sa na pozemku nachádza a prípadne, či sa nejedná 

o zdevastované alebo odprírodnené územie. Na nelesných pozemkoch robí Štátna ochrana 

prírody SR priebežne mapovanie výskytu jednotlivých prírodných biotopov. 

 

Akými činnosťami môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu? 

 

K poškodeniu alebo zničeniu prírodných biotopov, ktoré sú biotopmi národného 

významu, alebo biotopmi európskeho významu dochádza najmä trvalým alebo dočasným 

záberom pôdy stavbami, alebo stavebnou činnosťou, výstavbou prístupových komunikácii ku 

stavbám, terénnymi úpravami, radikálnou zmenou vodného režimu - odvodnením alebo 

zamokrením pozemku, zasypaním mokrade, ťažbou kameňa, štrkopieskov, iných nerastných 

surovín, vypaľovaním trvalých trávnych porastov a pod. 

 

 

 

  Nachádzajú sa biotopy národného významu a biotopy európskeho významu len vo  

  vyhlásených  chránených územiach? 

 

 Nie, môžu sa nachádzať kdekoľvek, kde to umožňujú prírodné podmienky. Zákon 

poskytuje ochranu týmto biotopom nezávisle od vyhláseného stupňa ochrany prírody. Hoci na 

druhej strane vlastník pozemku, či investor môže počítať s tým, že vo vyhlásených 

chránených územiach a územiach európskeho významu, ako aj vo vyhlásených chránených 

vtáčích územiach sa takéto biotopy spravidla vyskytujú. 
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  Kedy sa používa spoločenská hodnota prírodných biotopov? 

  

 Spoločenská hodnota zabratých alebo poškodených a zničených biotopov národného 

významu a biotopov európskeho významu sa použije najmä na účely konania o priestupkoch 

alebo správnych deliktoch, prípadne na posúdenia výšky environmentálnej škody na účely 

trestného konania. Použije sa tiež v územiach európskeho významu alebo v chránených 

vtáčích územiach pri stanovení rozsahu kompenzačných opatrení podľa §28 ods. 11 až 16 

zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

  Podľa §38 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. sa spoločenská hodnota chránených 

biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m
2
 plochy. Spoločenská hodnota sa v prípade 

zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak sa nachádza na chránenom území (napr. 

v prírodnej rezervácii, alebo v národnom parku), alebo ak je biotopom chránených druhov 

rastlín alebo živočíchov. Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50% v 

prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská 

hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom. Za poškodenie chráneného biotopu 

sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj 

obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho 

obnova. Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry 

biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už 

nie je možná. 

 

 

4.5 Stavby a 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 podľa §17 ods. 11 zákona o ochrane prírody 

a krajiny napr. za prírodnú pamiatku alebo chránený areál). 
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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 so zásadami starostlivosti o vodný tok písomne dohodnutými medzi Štátnou 

ochranou prírody SR a správcom vodného toku. 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. 

 

  Správca vodného toku (napr. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., príp. Lesy SR, 

š.p., alebo iná štátna organizácia lesného hospodárstva) môže teda v územiach s prvým 

stupňom ochrany prírody (teda tam, kde nie sú vyhlásené žiadne chránené územia) vykonávať 

bez osobitných povolení aj činnosti, ktorými mení stav mokrade alebo koryto vodného toku. 

V chránených územiach musí mať na túto činnosť buď súhlas orgánu ochrany prírody, alebo 

musí mať uzavretú dohodu so Štátnou ochranou prírody SR o zásadách starostlivosti o vodný 

tok. 

Príklad:  

 

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

úpravy, zmeny koryta vodného toku, budovanie malých vodných elektrární, výstavbu mostov, 

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. 

 

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 (príp. vodnej ploche) a  v bezprostrednom okolí, zachovanie možnosti 

migrácie rýb, obojživelníkov a iných vodných živočíchov, vykonanie opatrení proti 

šíreniu inváznych druhov rastlín a pod. V prípade kladenia inžinierskych sietí, ktoré 

križujú menší vodný tok, môže orgán ochrany prírody napr. povoliť činnosť 

s podmienkou, že bude vykonaná pretláčaním popod vodný tok. 

 

- 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 (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. 
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4.6 Ochrana proti šíreniu inváznych druhov rastlín na stavbách 

 
 

  Pri zemných prácach a presunoch stavebných hmôt, na skrývkach zeminy, pri vodných 

stavbách, pri preprave a skládkovaní stavebnej sutiny dochádza niekedy neplánovane 

k šíreniu inváznych druhov rastlín.  

 

Čo sú to invázne nepôvodné druhy rastlín? 

Invázne nepôvodné druhy sú také druhy rastlín a drevín, ktoré boli na naše územie 

zavlečené z iných geografických oblastí a nekontrolovane sa šíria, pričom vytláčajú 

z prirodzených biotopov naše pôvodné domáce druhy. Ich introdukcia alebo samovoľné 

šírenie  ohrozuje biologickú rozmanitosť. V niektorých prípadoch boli tieto druhy dovezené 

do našej krajiny človekom napr. ako okrasné, či úžitkové rastliny (napr. medonosné, alebo 

kvôli produkcii drevnej hmoty). 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, najmä v okolí vodných tokov ... 

 

 

  Podľa §2 ods.1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie 

a šírenia inváznych nepôvodných druhov 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.                                                KONIEC UKÁŽKY 


