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1. Prečo som napísal túto príručku 
 

 

Počas môjho zamestnania v štátnej správe ochrany prírody a krajiny som niekedy 

prichádzal do kontaktu so zástupcami rybárskych organizácií. Bolo to najmä pri povoľovaní 

činností súvisiacich so zmenami stavu mokradí, povoľovaní rôznych vodných stavieb, 

vypúšťaní vodných nádrží alebo rybníkov, pri ochrane brehových porastov alebo pri vydávaní 

súhlasov na výskum, či povoľovaní výnimiek zo zákazov vyplývajúcich z druhovej ochrany.   

Veľká časť rybárskych revírov leží na pozemkoch s vyšším stupňom ochrany prírody, 

v prírodných pamiatkach, prírodných rezerváciách, v chránených vtáčích územiach, 

v územiach európskeho významu, v chránených krajinných oblastiach, v národných parkoch 

atď. Niektoré druhy rýb a iných vodných stavovcov, či bezstavovcov sú zároveň chránenými 

živočíchmi. Okolie vodných tokov a vodných plôch vytvára jedinečné biotopy národného 

alebo európskeho významu.  Nájomcovia rybárskych revírov, rybársky hospodári, členovia 

rybárskej stráže, podnikatelia v chove rýb aj bežní rybári  sa pri výkone rybárskeho práva do 

určitej miery vždy stretávajú so záujmami chránenými zákonom o ochrane prírody a krajiny. 

Nové povinnosti a oprávnenia pribudli užívateľom rybárskych revírov aj v súvislosti 

s inváznymi nepôvodnými druhmi rýb. Zákon o ochrane prírody a krajiny umožňuje okrem 

iného, požadovať náhradu za škodu spôsobenú na rybách určenými chráneným živočíchmi. 

Domnievam sa  preto, že rybári 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 užívateľovi  rybárskeho revíru, 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 výkonu 

rybárskeho práva. Mojim cieľom je pomôcť rybárom lepšie sa orientovať v problematike 

ochrany prírody a krajiny a zlepšiť tak vzájomnú komunikáciu medzi rybármi a štátnou 

správou ochrany prírody a krajiny. 

 

 

2. Právne predpisy o ochrane prírody a krajiny súvisiace s rybárstvom 
 

 

  V tejto príručke budem v súvislosti s rybárstvo rozoberať ustanovenia zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení platnom a účinnom k 15.4. 2020. K tomuto 

zákonu bola vydaná vykonávacia vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 

Z.z. Jej najnovšie znenie je platné a  účinné od 20.12. 2019. Uvedená vyhláška obsahuje 

okrem iného zoznamy prírodných biotopov národného a európskeho významu, zoznam 

nepôvodných druhov rýb, ktoré je možné vypúšťať do voľnej prírody, zoznamy chránených 

druhov živočíchov (teda aj rýb) a ich spoločenskú hodnotu a podrobnosti o ich ochrane, 

podrobnosti o zakázaných spôsoboch ich lovu a usmrcovania. Táto vyhláška obsahuje tiež 

zoznam vybraných druhov rýb a podrobnosti o ich ochrane a love, zoznam živočíchov, pri 

ktorých štát zodpovedá za škody (týka sa to aj škody na rybách).  

  V súvislosti s rybárstvom 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 užívatľom rybárskych revírov. 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 rýb. Ministerstvo životného  
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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 aj európsky 

zoznam inváznych druhov (medzi iným aj inváznych druhov rýb) a spôsoby ich 

odstraňovania. 

 Okrem uvedených právnych predpisov sa budem v tejto príručke zaoberať aj tými 

ustanoveniami zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, ktoré súvisia s ochranou prírody 

a krajiny. Zákon o rybárstve nadobudol účinnosť 1.1. 2019. Bola k nemu vydaná vyhláška 

MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. Účinnosť nadobudla 1.1. 

2019. Problematiky ochrany prírody a krajiny sa týka tiež vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z., 

o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti 

rybovodov. Táto nadobudla účinnosť takisto k 1.1. 2019. 

  Ustanovenia iných právnych predpisov spomeniem, len pokiaľ sa budú dotýkať 

zároveň rybárstva, aj ochrany prírody a krajiny. 

 

 

 
Autor fotografie: Ing. Miroslav Ďuriš 
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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 a ich biotopy, 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. Do 

tejto skupiny mimovládnych organizácií aj Slovenský rybársky zväz a jeho 

miestne organizácie. Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto zákona realizuje vo verejnom 

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

 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 plánov zarybňovania a do 

plánov chovu rýb).  

 

  Toto ustanovenie zákona o ochrane prírody a krajiny súvisí napr. s ustanoveniami §6 

ods.2 až 4 zákona o rybárstve podľa ktorých: Užívateľ je povinný zarybňovať rybársky revír 

podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje ministerstvo životného prostredia. Schválený 

zarybňovací plán je pre užívateľa záväzný a musí zaručovať ochranu pôvodného genofondu 

rýb. Zarybňovacie plány pre rybárske revíry nachádzajúce sa v chránených územiach so 

štvrtým a piatym stupňom ochrany prírody schváli ministerstvo životného prostredia po 

prerokovaní s odbornou organizáciou ochrany prírody, teda so Štátnou ochranou prírody SR. 

Organizačnými zložkami ŠOP SR sú aj správy národných parkov a správy chránených 

krajinných oblastí. Užívateľ je tiež povinný zabezpečiť, aby v súvislosti s vysadením rýb do 

rybárskych revírov nedošlo k úniku inváznych nepôvodných druhov rýb do vodného 

prostredia. Zoznam inváznych nepôvodných druhov rýb sa nachádza nariadení vlády SR č. 

449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich 

obavy Slovenskej republiky a vo vyhláške MŽP SR č. 450/2019 ktorou sa ustanovujú 

podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. Vysadenie 

nepôvodných druhov rýb do rybárskych revírov je možné len za podmienok ustanovených v 

osobitnom predpise, teda vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

o ochrane prírody a krajiny. Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené 

ekosystémy sa posudzujú ako invázne nepôvodné druhy rýb. 

  

  Ustanovenie o všeobecnej ochrane rastlín a živočíchov ďalej hovorí, že „každý je pri 

vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy,  
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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, teda aj rýb 

a iných druhov vodných živočíchov, ktoré nie sú chránenými druhmi. 

 

Príklad: 

 

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

naplánovať aj opatrenia na záchranu rýb a vodných živočíchov z vodnej nádrže (včasný výlov, 

záchrana vodných živočíchov uviaznutých v enklávach a kalužiach). 

 

 
Autor fotografie: Ing. Miroslav Ďuriš 

 

 

4. Zabezpečenie migrácie rýb 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   



8 

 

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 štátej vodnej správy) rozhodnúť, aby 

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

opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti  

 

  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. 

 

Príklad:  

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

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

 
  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 

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 uvedenej vyhlášky 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 
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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 spriechodnenietakýmto 

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.  

 

 

 
Autor fotografie: Ing. Miroslav Ďuriš 

 

  Podľa §3 uvedenej vyhlášky 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 
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požiadavky na výstavbu rybovodov sú uvedené v prílohe č. 1 k uvedenj vyhláške v tabuľkách 

č. 1 a 2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj fotografie: 

 

https://lfvbayern.de/lexikon/bachforelle?cli_

action=1602674371.214 

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
https://lfvbayern.de/lexikon/bachforelle?cli_action=1602674371.214
https://lfvbayern.de/lexikon/bachforelle?cli_action=1602674371.214
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Zdroj fotografie: https://www.asb.sk/stavebnictvo/inzinierske-stavby/vodohospodarske-stavby/rybie-priechody 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: https://korzar.sme.sk/c/20490707/rybar-rybovod-prevedie-migrujuce-ryby.html 
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Zdroj fotografie: http://npvelkafatra.sopsr.sk/martinsky-rybovod-je-konecne-funkcny/ 

 

Autor fotografie: Ing. Miroslav Ďuriš  
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5. Ochrana prírodných biotopov 
 

 Ochrana prírodných biotopov zahŕňa ochranu biotopov národného významu, biotopov 

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

potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a 

biotopov národného významu.  

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

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

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

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

orgánu ochrany prírody. Záväzné stanoviská vydáva orgán ochrany prírody zo zákona 

k rôznym činnostiam, ktoré povoľujú iné orgán štátnej a verejnej správy (napr. pre orgán 

štátnej správy rybárstva, pre orgán štátnej vodnej správy, pre stavebný úrad a pod.) Záväzné 

stanovisko vydáva orgán ochrany prírody napr. k vydaniu územného rozhodnutia, alebo 

stavebného povolenia na vodnú stavbu, k zmene druhu pozemku, k terénnym úpravám a pod. 

Orgán ochrany prírody sa vyjadruje aj k podnikaniu (chovu rýb) na ostatných vodných 

plochách v osobitnom režime podľa §33 a §34 zákona o rybárstve. 

 

 

  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 sa nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  

 

Tu uvádzam príklady niektorých biotopov národného významu viazaných na vodné 

prostredie:   

 

Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd, 

Mo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých močiarov (Ranunculion aquatilis) 

Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 

Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 

Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách 

Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 
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Tu uvádzam príklady niektorých biotopov európskeho významu viazaných na vodné 

prostredie:   

  

Vo 1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae 3130 

         a/alebo Isoto-Nanojuncetea 

Vo 2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 3150 

         a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion 

Vo 3 Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 

Vo 4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis 3260 

         a Callitricho-Batrachion 

Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 

Vo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) . 

Br 2 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov 3220 

Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 

         (Myricaria germanica) 

Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) 3240 

Br 5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p. p.  

        3270 a Bidention p. p. 

Br 6 Brehové porasty deväťsilov 6430 

Br 7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek 6430 

Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 220,  

Pr 3 Penovcové prameniská * 7220 

Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91E0 

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

Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91E0 

Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy * 9 

 

  V prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. sa nachádza úplný zoznam biotopov. 

V súčasnosti sa v tomto zozname nachádza 25 biotopov národného významu a 84 biotopov 

európskeho významu. 

 

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 pozemkov, či užívateľ 

rybárskeho revíru 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 užívateľ dozvie, že sa v rybárskom revíri nachádza konkrétny biotop  

  národného alebo európskeho významu?  

 

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

úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie) k rôznym plánom a projektom. Informovať 

sa môže tiež na miestnom pracovisku Štátnej ochrany prírody SR – na najbližšej správe 

chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku. Informácia o výskyte biotopov národného 

významu alebo biotopov európskeho významu je tiež súčasťou územnoplánovacej 
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dokumentácie obcí (kapitola o ochrane prírody a krajiny) a je tiež súčasťou programov 

starostlivosti o lesy. 

 

Potrebuje užívateľ rybárskeho revíru žiadať o súhlas orgánu ochrany prírody na 

zásah do uvedených biotopov?  

 

  Pokiaľ orgán ochrany prírody vo svojom záväznom stanovisku k navrhovanému plánu, 

projektu alebo činnosti (napr. k vodnej stavbe, k zmene druhu pozemku, k terénnym 

úpravám,...) upozorní, že by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu takýchto biotopov, je 

potrebné najprv požiadať o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody. Záväzným stanoviskom 

orgánu ochrany prírody je iný povoľujúci orgán štátnej správy  v rozsahu podľa §103 ods.6 

zákona o ochrane prírody a krajiny viazaný.  

 

 
Autor fotografie: Ing. Miroslav Ďuriš 

 

 

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. 
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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 so zásadami starostlivosti o vodný tok písomne dohodnutými medzi Štátnou 

ochranou prírody SR a správcom vodného toku.  

 

  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. 

 

 
Autor fotografie: Ing. Miroslav Ďuriš 
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7. Obmedzenia na rozširovanie nepôvodných druhov rýb 
 

 

 Za nepôvodné druhy rýb sa považujú také, ktoré nie sú prirodzene rozšírené v našej 

geografickej oblasti (prevažne boli k nám dovezené človekom). Jedná sa o také druhy, ktoré 

nie sú zaradené v zozname inváznych druhov, no pochádzajú z inej geografickej oblasti. 

Problematiku nepôvodných druhov, ktoré nie sú považované za invázne, upravuje najmä §7 

zákona 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.  

 

  V §10 ods.2 vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

o rybárstve je uvedený zoznam druhov rýb, ktoré je možné loviť od 1. januára do 31. 

decembra, teda celoročne. Jedná sa prevažne práve o nepôvodné druhy rýb, resp tiež 

o invázne druhy rýb. Dôvodom tejto úpravy je ochrana našich pôvodných domácich druhov. 

 

  Vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody 

a krajiny, je v jej prílohách č.3 a č.3a uvedený zoznam nepôvodných druhov, ktoré je možné 

rozširovať do voľnej prírody za hranicami zastavaného územia obce aj bez súhlasu orgánu 

ochrany prírody. Bližšie k tomu píšem v kapitole 8.  

 
Aké povolenia sú potrebné v súvislosti s rozširovaním nepôvodných druhov rýb? 

 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. Takýto 

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

v sídle kraja. 

 

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

možné vydať, len ak 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 vypustenia nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia.  

Pri nevydaní súhlas vychádzajú orgány ochrany prírody zo zásady predbežnej opatrnosti, poľa 

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

všetky okolnosti predpokladať, že hrozí nebezpečenstvo nenávratného alebo závažného 

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

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

 

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 §67 písm. e), f), q) a w) zákona o ochrane prírody a krajiny 

nasledujúce kompetencie: 

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

- v rozhodnutí o vydaní súhlasu môže uložiť bližšie podmienky vypustenia,  

Koniec ukážky. 


