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1. Úvod - prečo som vytvoril túto príručku ? 
 

 

  V posledných desaťročiach je možné v prírode, okolo vodných tokov, na rôznych 

skládkach a rumoviskách, no i v mestách a  obciach vidieť čoraz viac rozšírené nové druhy 

rastlín, drevín a živočíchov, ktoré sa u nás v minulosti nevyskytovali a čoraz agresívnejšie sa 

šíria a zaberajú priestor predtým obsadený našimi domácimi druhmi. Jedná sa o invázne 

nepôvodné druhy. Od 1. augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii 

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

niektorých zákonov. Tento zákon mení a sprísňuje doterajšie ustanovenia o inváznych 

druhoch, ktoré boli dovtedy súčasťou zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Ukladá nové povinnosti vlastníkom, správcom, nájomcom pozemkov, obhospodarovateľom 

lesov, či užívateľom poľovných a  rybárskych revírov. Ukladá zároveň nové povinnosti 

a oprávnenia Štátnej ochrane prírody SR, obciam a rôznym orgánom štátnej správy. Uvedený 

zákon o inváznych nepôvodných druhoch vychádza okrem iného z nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente 

introdukcie a šírenia nepôvodných druhov (Ďalej len „nariadenie EPaR“). Teda reaguje aj na 

snahu Európskej únie o zlepšenie súčasného stavu pokiaľ ide o šírenie inváznych druhov.  

 

  Moju príručku „Invázne a nepôvodné druhy“ zo septembra 2019 som aktualizoval 

najmä preto, že dňa 1.1. 2020 nadobudli účinnosť vykonávacie predpisy k zákonu 

o inváznych druhoch (nariadenie vlády SR a vyhláška MŽP SR). Bližšie k tomu píšem 

v kapitole 2. 

 

  Zákonom o inváznych nepôvodných druhoch boli zároveň s účinnosťou od 1. augusta 

2019 novelizované aj niektoré ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý 

v súčasnom znení upravuje už iba rozširovanie nepôvodných druhov, ktoré nie sú zaradené 

v zoznamoch inváznych druhov.  

 

 Nakoľko pracujem už viac ako 18 rokov na orgáne štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny a s touto problematikou sa stretávam, rozhodol som sa napísať túto príručku, ktorá 

by mala byť pomôckou a zdrojom informácií pre vlastníkov a užívateľov pozemkov, pre obce, 

no aj zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR, pre členov stráže prírody, zamestnancov 

orgánov štátnej správy, aj pre občianske združenia zamerané na ochranu prírody. Budem rád, 

ak Vám bude užitočná vo Vašej práci. 

 

 

          autor 

 

 

 

2. Ktoré právne predpisy sa týkajú inváznych a nepôvodných druhov? 

 
 

  Problematiku inváznych nepôvodných druhov upravuje 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.  
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 K zákonu o inváznych druhoch 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 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. 

 

  Výrub inváznych druhov drevín rieši tiež §47 ods.4 zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Problematika inváznych druhov je upravená aj v zákone č. 216/2018 Z.z. 

o rybárstve, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1. 2019.  

 

   Okrem slovenských právnych predpisov platí v rámci Európskej únie tiež Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a 

manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktoré nadobudlo účinnosť 

od 1.1. 2015. K nemu Európska komisia vydala dve vykonávacie nariadenia: vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13.júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych 

nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (nadobudlo účinnosť 4.8. 2016) a 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1267/2017 zo dňa 12. júla 2017, ktorým bol 

európsky zoznam inváznych nepôvodných druhov doplnený. 

 

 Problematiku nepôvodných druhov, ktoré nie sú považované za invázne, upravuje 

najmä §7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny). Tento obmedzuje šírenie nepôvodných druhov, 

vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na ich šírenie, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej 

správy, štátny dozor a sankcie, ktoré sa týkajú šírenia nepôvodných druhov. Vo vyhláške 

MŽP SR č. 24/2003 Z.z. je v jej prílohách č.3 a č.3a uvedený zoznam nepôvodných druhov 

rastlín, drevín a živočíchov, ktoré je možné rozširovať do voľnej prírody, resp. vysádzať za 

hranicami zastavaného územia obce. 

 

3. Čo sú to invázne nepôvodné 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 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.  

http://www.sopsr.sk/invazne/files/nariadenie_IAS_1143_2014_eur_legislativa_stiahnutie.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne/files/nariadenie_IAS_1143_2014_eur_legislativa_stiahnutie.pdf
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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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. 

 

 

4. Zákazy súvisiace s inváznymi druhmi 
 

 

Podľa §2 ods.1 zákona 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. 

  Vymedzené právnické osoby podľa §23 ods.3 zákona o inváznych druhoch (napr. 

múzeá, botanické záhrady), môžu držať invázne nepôvodné druhy rastlín, ktoré nadobudli 

pred ich zaradením do národného zoznamu, ak sú v držbe so zamedzením šírenia.  

 

  Na invázne nepôvodné druhy uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov 

vzbudzujúcich obavy Európskej únie sa vzťahujú zákazy podľa čl. 7 ods.1 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii 

a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov. Invázne nepôvodné druhy 

vzbudzujúce obavy Únie sa nesmú úmyselne:  

a) priniesť na územie Únie vrátane tranzitu pod colným dohľadom;  

b) držať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia;  

c) rozmnožovať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia;  

d) prepravovať do Únie, z Únie, ani v rámci nej, s výnimkou prepravy druhov do zariadení  

    v súvislosti s eradikáciou;  

e) uvádzať na trh;  

f) používať ani vymieňať;  

g) nechať rozmnožovať, chovať ani pestovať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia, alebo  

h) 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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 Ako vidno v SR boli ustanovené v súvislosti s inváznymi druhmi v podstate rovnaké 

zákazy, aké platia na území celej Európskej únie. Národný zoznam inváznych druhov platný 

v SR sa však čiastočne odlišuje od európskeho zoznamu inváznych druhov. Uvedené 

nariadenie EÚ je účinné od 1.1. 2015,  je záväzné v celom rozsahu  a priamo uplatniteľné vo 

všetkých členských štátoch Európske únie. 

  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 

takýto druh môže Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) vydať zákazy 

a obmedzenia. O týchto núdzových opatreniach MŽP SR potom informuje Európsku komisiu 

a jednotlivé členské štáty EÚ. 

 

 

5. 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) 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  
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Vedecké meno  Slovenské meno  Zoznam*  Rozmnožovanie/ 

biologická 

skupina  

Spôsoby 

odstraňovania  

 

Asclepias 

syriaca  

glejovka 

americká  

EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, pastva, orba, 

kosenie a mulčovanie, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Cabomba 

caroliniana N  

kabomba 

karolínska  

EÚ  vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie  

Cardiospermum 

grandiflorum N  

balónovec 

veľkokvetý  

EÚ  generatívne/dvojkl

íčnolistové,  

trváce  

vykopávanie (mladé 

jedince), vytrhávanie, 

vysekávanie a 

následné  

vykopávanie koreňov, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Cortaderia 

jubata N  

kortadéria  EÚ  generatívne/jednok

líčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, pastva, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Ehrharta 

calycina N  

erharta  EÚ  generatívne  

vegetatívne/jednok

líčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, pastva, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Eichhornia 

crassipes N  

eichhornia 

nafúknutá 

(vodný hyacint)  

EÚ  generatívne  

vegetatívne/jednok

líčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Elodea nuttallii 
N  

vodomor 

Nuttallov  

EÚ  vegetatívne/jednok

líčnolistové,  

trváce  

vytrhávanie, kosenie 

porastu pod vodou, 

vypustenie vodnej 

plochy (pri masovej 

invázii)  

Fallopia sp. 

(syn. Reynoutria 

sp.)  

rod pohánkovec 

(krídlatka)  

SK  vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, kosenie a 

mulčovanie, 

nastielanie fóliami, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Gunnera 

tinctoria N  

gunera farbiarska  EÚ  vegetatívne  

generatívne/dvojkl

íčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

orezávanie a 

odstrihávanie súkvetí 

a súplodí, chemický 

spôsob  
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Vedecké meno  Slovenské meno  Zoznam*  Rozmnožovanie/ 

biologická 

skupina  

Spôsoby 

odstraňovania  

 

Gymnocoronis 

spilanthoides N  

- EÚ vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vytrhávanie, 

vypustenie vodnej 

plochy a odstránenie 

substrátu z dna (pri 

masovej invázii)  

Heracleum 

mantegazzianum  

boľševník 

obrovský  

EÚ  generatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

pastva, orba, kosenie 

a mulčovanie, 

podsekávanie rýľom, 

orezávanie a 

odstrihávanie súkvetí 

a súplodí, chemický 

spôsob, kombinovaný 

spôsob 

Heracleum 

persicum N  

boľševník 

perzský  

EÚ  generatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

Heracleum 

sosnowskyi N  

boľševník 

Sosnovského  

EÚ  generatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

Humulus 

scandens N  

chmeľ japonský  EÚ  generatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

jednoročné/trváce  

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Hydrocotyle 

ranunculoides N  

pupkovník 

iskerníkovitý  

EÚ  vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Impatiens 

glandulifera  

netýkavka 

žliazkatá  

EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

jednoročné  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

pastva, kosenie a 

mulčovanie, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Lagarosiphon 

major N  

sifónovec 

machovitý  

EÚ  vegetatívne/ 

jednoklíčnolistové  

vykopávanie, 

vytrhávanie  

Lespedeza  

Cuneata N  

lespedéza trváca  EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

pastva, chemický 

spôsob, kombinovaný 

spôsob  

Ludwigia 

grandiflora N  

ludvigia  EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, 

chemický spôsob  
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Vedecké meno  Slovenské meno  Zoznam*  Rozmnožovanie/ 

biologická 

skupina  

Spôsoby 

odstraňovania  

 

Ludwigia 

peploides N  

ludvigia  EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Lygodium 

japonicum N  

popínavec 

japonský  

EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

papraďorasty, 

trváce  

vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Lysichiton 

americanus N  

– EÚ  generatívne/ 

jednoklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, kosenie, 

chemický spôsob  

Microstegium 

vimineum N  

– EÚ  generatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vytrhávanie, kosenie, 

pastva, chemický 

spôsob  

Myriophyllum 

aquaticum N  

stolístok vodný  EÚ  vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Myriophyllum 

heterophyllum N  

stolístok  EÚ  vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Parthenium 

hysterophorus N  

- EÚ generatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

jednoročné  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

orba, kosenie alebo 

mulčovanie, 

chemický spôsob  

Pennisetum 

setaceum N  

perovec 

veľkoklasý  

EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

jednoklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

pastva, chemický 

spôsob  

Persicaria 

perfoliata (syn. 

Polygonum 

perfoliatum) N  

horčiak 

(stavikrv)  

EÚ  generatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

jednoročné  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

chemický spôsob  

Pueraria 

montana var. 

lobata (syn. 

Pueraria lobata) 
N  

puerária horská 

laločnatá 

(puerária 

laločnatá)  

EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, pastva, 

chemický spôsob  

Salvinia molesta 

N  

salvínia obťažná  EÚ  vegetatívne/  

papraďorasty, 

jednoročné/trváce  

zber plávajúcich 

rastlín  
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Vedecké meno  Slovenské meno  Zoznam*  Rozmnožovanie/ 

biologická 

skupina  

Spôsoby 

odstraňovania  

 

Solidago 

canadensis  

zlatobyľ 

kanadská  

SK  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

vykopávanie, 

aplikácia horúcej 

pary, vytrhávanie, 

pastva, orba, kosenie 

a mulčovanie, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  Solidago 

gigantea  

zlatobyľ 

obrovská  

SK  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové,  

trváce  

 

b) Dreviny 

Vedecké meno  Slovenské meno  Zoznam

*  

Rozmnožovanie/ 

biologická 

skupina  

Spôsoby 

odstraňovania  

 

Acacia saligna N  akácia vŕbovitá  EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

trváce  

chemický spôsob  

Ailanthus 

altissima  

pajaseň žliazkatý  EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

trváce  

chemický spôsob  

Amorpha 

fruticosa  

beztvarec krovitý  SK  generatívne  

vegetatívne/dvojkl

íčnolistové, trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, výrub, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Baccharis 

halimifolia N  

–  EÚ  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, výrub, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Lycium 

barbarum  

kustovnica 

cudzia  

SK  generatívne  

vegetatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, výrub, 

chemický spôsob, 

kombinovaný spôsob  

Negundo 

aceroides  

javorovec 

jaseňolistý  

SK  generatívne/ 

dvojklíčnolistové, 

trváce  

vykopávanie, 

vytrhávanie, 

chemický spôsob 

(injekčná metóda)  
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Vedecké meno  Slovenské meno  Zoznam*  Rozmnožovanie/ 

biologická 

skupina  

Spôsoby 

odstraňovania  

 

Prosopis 

juliflora N  

prozopis 

jahňadokvetý  

EÚ  generatívne/dvojkl

íčnolistové, trváce  

výrub a vyfrézovanie 

koreňov, chemický 

spôsob  

Triadica sebifera 
N  

– EÚ  generatívne  

vegetatívne/dvojkl

íčnolistové, trváce  

výrub a vyfrézovanie 

koreňov, chemický 

spôsob  

 

Poznámky:  

 

N výskyt druhu v prírode na území Slovenska nebol k 30. 6. 2019 zaznamenaný.  

 

* EÚ – zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie vydaný 

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13. 7. 2016, ktorým sa prijíma 

zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 v platnom znení.  

 

SK – zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej 

republiky vydaný nariadením vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva 

zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. 

 

Spôsoby nakladania s biomasou z inváznych nepôvodných druhov rastlín podľa prílohy 

č. 3 k vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z.z. 

 

1. 

Kompostovanie 

Kompostujú sa sterilné rastliny alebo ich časti, ktoré ešte nevytvárajú semená ani plody. Pri 

druhoch rodu Fallopia sp. sa kompostujú nadzemné časti rastlín.  

2. 

Spálenie 

Ak rastliny už tvoria semená alebo plody, je potrebné ich najprv vysušiť takým spôsobom, že 

nemôže dôjsť k rozšíreniu ich semien alebo plodov do okolia a následne vysušené rastliny 

spáliť v súlade s osobitným predpisom.
5
) 

3. 

Štiepkovanie 

Štiepku je možné využiť na mulč, ak nie sú zoštiepkované jedince drevín so semenami. 

4. 

Skrmovanie 

Pokosenú biomasu z inváznych nepôvodných druhov rastlín je možné využiť aj na skŕmenie 

hospodárskymi druhmi zvierat.  

5. 

Iné spôsoby 

Iné spôsoby spracovania biomasy podľa osobitného predpisu (podľa zákona č. 309/2009 Z.z. 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov – napr. v bioplynových staniciach).   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/450/20200101#poznamky.poznamka-5
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6. Vyobrazenie a charakteristika inváznych druhov rastlín 

 

Alternanthera philoxeroides (nemá slovenský názov) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:Alternanthera_philoxeroides_habit4c_(

11680147013).jpg 

 

  Tento druh rastliny pochádza z Južnej Ameriky, kde rastie najmä v plytkých stojatých 

vodách. Rozšírila sa lodnou dopravou do Číny, Severnej Ameriky a na Nový Zéland. Je 

zaradená na zozname inváznych druhov EÚ. Na Slovensku sa zatiaľ nevyskytuje. Je to trváca 

byliny s plazivou alebo vzpriamenou dutou, článkovanou stonkou. Má protistojné elipsovito 

kopijovité listy a biele kvety, ktoré vyrastajú z pazúch listov. Plodom je nažka. Rozmnožuje 

sa najmä vegetatívne úlomkami stonky. Vytvára husté porasty vysoké do 120 cm. Tam, kde je 

rozšírená, spôsobuje zmenu prostredia, aj druhového zloženia. Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 

Z.z. uvádza ako spôsoby odstraňovania mechanický a chemický spôsob. V zahraničí 

využívajú na jej potláčanie postrek herbicídom na listy, príp. niektoré druhy hmyzu, ktoré 

požierajú jej listy (napr. chrobáky Agasicles hygrophila, Amynothrips andersoni  alebo mora 

Vogtia malloi.) 

 

Ambrózia palinolistá  

 

(Ambrosia artemisiifolia) 

 

 

Zdroj fotografie: 

http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/medi

a/Images/ambrosia_artemisiifolia/ambrosiaartem

isiifolia12.jpg  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternanthera_philoxeroides_habit4c_(11680147013).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternanthera_philoxeroides_habit4c_(11680147013).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternanthera_philoxeroides_habit4c_(11680147013).jpg
http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Images/ambrosia_artemisiifolia/ambrosiaartemisiifolia12.jpg
http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Images/ambrosia_artemisiifolia/ambrosiaartemisiifolia12.jpg
http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Images/ambrosia_artemisiifolia/ambrosiaartemisiifolia12.jpg
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  Ambrózia palinolistá je rozkonárená bylina, pochádza zo Severnej Ameriky. K nám sa 

dostal pravdepodobne spolu s osivom. Je zaradená na zozname inváznych druhov SR. Dorastá 

až do výšky 1,5 m. Rozširuje sa hlavne semenami vetrom z okrajov polí, najmä v južnejších 

častiach Slovenska. U človeka môže vyvolať alergické reakcie. Vyhláška MŽP SR č. 

450/2019 Z.z. uvádza ako spôsoby odstraňovania vykopávanie, aplikácia horúcej pary, 

vytrhávanie, pastva, orba, kosenie a mulčovanie, chemický spôsob. Štátna ochrana prírody SR 

(ďalej len „ŠOP SR“) odporúča opakovane mechanicky odstraňovať kosením, mulčovaním, 

vytrhávaním, vykopávaním, pasením. Možný je tiež chemický postrek registrovaným 

herbicídom. Po odstránení je vhodné plochu poorať a osiať konkurenčne silnými rastlinami 

napr. lucernou siatou alebo mätonohom trvácim. 

 

Fúzovec (Andropogon virginicus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie:  https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/andropogon_virginicus.htm  

  Fúzovec pochádza z juhovýchodnej časti USA. Odtiaľ sa rozšíril do Ázie, Oceánie, 

Austrálie, Nového Zélandu, aj do Európy. Je zaradený na zozname inváznych druhov EÚ. Na 

Slovensku nebol zatiaľ jeho výskyt zaznamenaný. Je to trváca tráva, ktorá vytvára trsy vysoké 

do 2 m. Tvorí súkvetia zložené z niekoľkých klasov. Ich stopky sú pokryté dlhými bielymi 

chĺpkami. Rastie na chudobných pôdach, pasienkoch a pôdach zdegradovaných po ťažbe 

nerastných surovín. Jeho semená rozširuje vietor, alebo sa zachytávajú na srsti pasúcich sa 

zvierat. Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z.z. uvádza ako spôsoby odstraňovania vykopávanie, 

aplikáciu horúcej pary, kosenie a mulčovanie, pastvu, chemický spôsob. ŠOP SR odporúča 

kým nevytvára husté súvislé porasty, vytrhávanie, alebo vykopávanie trsov. V zime je možné 

porast pokosiť a na jar spásať dobytkom. 
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Glejovka americká  

(Asclepias syriaca) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: 

https://newfs.s3.amazonaws.com/taxon-images-

1000s1000/Apocynaceae/asclepias-syriaca-le-

jweber.jpg 

 

  Glejovka americká pochádza zo Severnej Ameriky. Dovezená bola do Európy 

pôvodne zrejme, ako okrasná a úžitková (medonosná) rastlina. Je zaradená v zozname 

inváznych druhov EÚ. Ide o trvácu bylinu vysokú do 2 m, s krížmo protistojnými listami, byľ 

roní biele mlieko. Rozmnožuje sa jednak generatívne – semenami, no aj vegetatívne – 

plazivými podzemkami a úlomkami iných častí rastliny. Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z.z. 

uvádza ako spôsoby odstraňovania vykopávanie, aplikáciu horúcej pary, pastvu, orbu, kosenie a 

mulčovanie, chemický spôsob a kombinovaný spôsob. ŠOP SR odporúča ešte pred rozkvitnutím 

opakovane mechanicky odstraňovať kosením, vytrhávaním, vykopávaním, zaorávaním. 

Kombinovaný spôsob: najprv mechanicky odstrániť a potom, keď narastú nové rastliny ich 

postrek registrovaným herbicídom. 

 

Kamboba karolínska  

(Cabomba caroliniana) 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: 

https://www.floridaaquatic.com/cabomba-caroliniana  

https://newfs.s3.amazonaws.com/taxon-images-1000s1000/Apocynaceae/asclepias-syriaca-le-jweber.jpg
https://newfs.s3.amazonaws.com/taxon-images-1000s1000/Apocynaceae/asclepias-syriaca-le-jweber.jpg
https://newfs.s3.amazonaws.com/taxon-images-1000s1000/Apocynaceae/asclepias-syriaca-le-jweber.jpg
https://www.floridaaquatic.com/cabomba-caroliniana
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  Kamboba karolínska je vodná rastlina, ktorá prirodzene rastie v stojatých alebo 

pomaly tečúcich vodách s dostatkom živín a svetla. Ponorené listy sú sýtozelené, vidlicovito 

rozkonárené. Listy, ktoré plávajú na hladine sú drobné oválne. Na hladine tvorí biely kvet so 

6 lupienkami. Rozmnožuje sa vegetatívne úlomkami rastliny. Pochádza z juhovýchodnej časti 

USA a prirodzene sa tiež vyskytuje v južnej časti Južnej Ameriky. Je často ponúkaná 

v akvaristických obchodoch. Je zaradená v zozname inváznych druhov EÚ. Na Slovensku 

zatiaľ nebol zaznamenaný jej výskyt vo voľnej prírode. ŠOP SR odporúča ako spôsob 

odstraňovania jej mechanické vytrhávanie aj s koreňmi, príp. bagrovanie, čo vyplýva aj 

z vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z. Dôležité je však pri tom dbať, aby vo vode nezostali 

zvyšky rastliny, ktoré by mohli znovu zakoreniť. 

 

Balónovec veľkokvetý 

(Cardiospermum grandiflorum) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: 

http://www.saveourwaterwaysnow.com.au/

01_cms/details_pop.asp?ID=342  

 

  Balónovec veľkokvetý je popínavá drevnatá liana, ktorá pochádza z juhovýchodnej 

časti Južnej Ameriky, odkiaľ sa rozšírila aj do Afriky, Austrálie, Oceánia a južnej Európy. Je 

zaradený v zozname inváznych druhov EÚ.  Na Slovensku nebol zatiaľ jeho výskyt zistený. 

Plody má nafúknuté tobolky, ktoré obsahujú tmavé semená. Stonky má chĺpkaté. Rastie 

najmä okolo vodných tokov, na teplých a vlhkých miestach. Neznáša mráz. Vyhláška MŽP 

SR č. 450/2019 Z.z. uvádza ako spôsoby odstraňovania  vykopávanie (mladé jedince), 

vytrhávanie, vysekávanie a následné vykopávanie koreňov, chemický spôsob, kombinovaný 

spôsob. 
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Kortadéria (Cortaderia jubata)  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10

.1111/epp.12528  

 

  Kortadéria  je vysoký druh trvácej trsovitej trávy. Dorastá až do výšky 2 – 3 m. Má 

tuhé kožovité listy s riasnatým okrajom a nápadným dekoratívnym súkvetím. Predáva sa preto 

ako okrasná tráva. Pochádza z Južnej Ameriky, odkiaľ sa rozšírila do Severnej Ameriky, 

Afriky, Austrálie, Oceánie a na Nová Zéland. Vo Veľkej Británii bola umelo vysadená. Je 

zaradená v zozname inváznych druhov EÚ. Na Slovensku zatiaľ nebol zistený jej výskyt vo 

voľnej prírode. Rastie na otvorených miestach, v okolí ciest, v borovicových lesoch, na 

piesočných dunách a v okolí riek. Rozmnožuje sa semenami a rozrastaním trsov. Semená 

rozmnožuje vietor, voda a živočíchy. Je citlivá na mráz. Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z.z. 

uvádza ako spôsoby odstraňovania vykopávanie, aplikáciu horúcej pary, pastvu, chemický 

spôsob a kombinovaný spôsob. ŠOP SR uvádza mechanické odstraňovanie trsov a pastvu 

dobytkom. 

 

Erharta (Ehrharta calycina) 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: 

https://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_quer

y?enlarge=0000+0000+0513+0905  
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  Erharta tráva, ktorá dorastá do výšky 0,7 m. Jej kvety tvoria riedku metlinu. Pochádza 

z Južnej Afriky, odkiaľ sa rozšírila zrejme spolu s iným osivom do Austrálie, Oceánie, Indie, 

Južnej Ameriky, na juh USA a do južnej Európy. Je zaradená v zozname inváznych druhov 

EÚ. Na Slovensku nebol zatiaľ jej výskyt zaznamenaný. Rozmnožuje sa rozrastaním 

podzemkov a tiež semenami, ktoré rozširuje vietor a živočíchy. Rastie zvyčajne na hlbších 

piesčitých pôdach, na brehoch riek, okolo ciest, v suchších trávnatých porastoch a v dubových 

lesoch. Je teplomilná, neznáša mráz, zasolenie alebo zhutnené, či podmáčanie pôdy. Vyhláška 

MŽP SR č. 450/2019 Z.z. uvádza ako spôsoby odstraňovania vykopávanie, pastvu, chemický 

spôsob a kombinovaný spôsob. ŠOP SR odporúča pravidelné kosenia a odstraňovanie nadzemnej 

biomasy. Vypaľovanie neodporúča, nakoľko porast potom zhustne a rozrastá sa z podzemkov. 

 

Eichhornia nafúknutá (vodný hyacint) (Eichhornia crassipes) 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: 

https://www.hisour.com/eichhornia-

crassipes-41042/ 

 

 

  Jedná sa o trvácu vodnú rastlinu, ktorej listy plávajú na hladine. Má oválne, pevné, 

kožovité listy a modré, fialové, alebo ružové súkvetia na vzpriamenej stonke. Rastie 

v stojatých sladkých vodách, v teplejších oblastiach. Neznáša slanú vodu. Vyznačuje sa 

rýchlym rastom. Tvorí husté, vysoké, zárasty. Pri rozmnožení spôsobuje zmenu vodného 

prostredia a masový úhyn rýb, aj vodných organizmov. Pochádza z tropických a 

subtropických oblastí Južnej Ameriky. Odtiaľ sa rozšírila aj do juhovýchodnej Ázie. Býva 

v ponuke akvaristických obchodov. Je zaradená v zozname inváznych druhov EÚ Na 

Slovensku nebol zatiaľ zaznamenaný jej výskyt vo voľnej prírode. Vyhláška MŽP SR č. 

450/2019 Z.z. uvádza ako spôsoby odstraňovania vykopávanie, vytrhávanie a chemický spôsob 

(ktorý je problematický pre vodné prostredie). ŠOP SR odporúča jej opakovaný systematický zber 

z vodnej hladiny plávajúcimi strojmi.  

Koniec ukážky. 
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