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ÚVOD 

Ochrana prírody je pomerne mladý odbor, ktorý využíva základné poznatky z biológie a 

ekológie a aplikuje ich na možnosti a potreby ľudskej spoločnosti. Ochrana prírody a krajiny je 

verejným záujmom. Príroda i krajina sú súčasťou národného bohatstva a na ich stave priamo či 

nepriamo závisí tiež naša ekonomická, ale aj kultúrna úroveň. Najúčinnejším prostriedkom 

ochrany biotopov či druhov je územná ochrana prostredníctvom vyhlasovania chránených 

území. V územnej a druhovej ochrane ide predovšetkým o zachovanie alebo dosiahnutie 

priaznivého stavu biotopov, druhov a častí krajiny zahrnutých do národnej sústavy chránených 

častí prírody a sústavy NATURA 2000. Ochranou prírody na ekologickom základe sa zaoberá 

ekosozológia. 

Predkladaná publikácia nadväzuje na predchádzajúce študijné texty z roku 1996 (M.J. 

Lisický: Ekosozológia. Úvod do problematiky), pôvodne spracované skriptum pre študentov 

odboru Environmentalistika. Odvtedy nevyšla žiadna podobná publikácia, ktorá by 

nadväzovala na predchádzajúce dielo a zároveň by uvádzala aj najnovšie aspekty ochrany 

prírody v medzinárodných súvislostiach. 

Publikácia je určená nielen študentom univerzít, ale má ambíciu pomôcť ďalším 

záujemcom (pracovníci štátnej a verejnej správy), pracovníkom vo vede a výskume, prípadne aj 

mimovládnym organizáciám. 

Vývoj ochrany prírody má v súčasnosti rýchly trend, neustále sa intenzifikuje. Všetky 

legislatívne a terminologické záležitosti sú aktualizované. V najbližšej budúcnosti však má 

prejsť ochrana prírody legislatívnymi zmenami, ktoré nie je možné v tejto publikácii uviesť. 

V dohľadnej dobe má vyjsť nový zákon o ochrane prírody a krajiny, preto je potrebné sledovať 

relevantné internetové stránky uvedené aj v tejto publikácii. 

Publikácia vznikla s podporou grantovej úlohy VEGA č. 1/1139/11 „Zmeny konektivity 

krajiny v kontaktnej zóne Malých Karpát a priľahlých nížin - CONNECA“. 

Recenziu rukopisu urobili Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. (Katedra ekológie, PriF UK 

v Bratislave) a Doc. Ing. Margita Jančová, CSc. (Katedra ochrany lesa a poľovníctva, LF TU 

vo Zvolene). Obidvaja rukopis dôkladne prečítali a svojimi pripomienkami pomohli zlepšiť jeho 

výslednú podobu a zato im patrí úprimné poďakovanie. 

Za uvedený text je zodpovedný autor, rukopis neprešiel jazykovou úpravou. 
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1. TERMINOLÓGIA

1.1. Ekosozológia 

Ekosozológia je náuka o ochrane prírody na ekologickom základe. Ochranu prírody 

možno považovať za realizáciu určitých opatrení, ktorej teoretickým východiskom 

a zdôvodnením môžu byť napr. dôvody náboženské, estetické ale aj utilitaristické. Napriek 

tomu, že takto založená ochrana môže byť účinná, jej limity sú v tom, že väčšinou neponíma 

problematiku systémovo a uplatňuje iba konzervačný princíp. V meniacich sa podmienkach, 

kedy je treba adaptívne rozhodnúť o vhodnosti a prioritách rozličných ochranných opatrení, je 

najspoľahlivejšou oporou znalosť ekológie. Postavenie sozológie na ekologické základy je 

potvrdením dynamickosti procesu, ktorý je treba uchovať a prípadne podporiť, a popretím 

statickosti, ktorá by mala byť konzervovaná v meniacich sa podmienkach (Lisický, 1996). 

Terminologicky je ekosozológia novotvarom a ako náuka je v anglofónnej oblasti 

označovaná názvom “conservation science”, prípadne “conservation biology”, pričom 

druhému z termínov by v tomto prípade odpovedal názov “biosozológia” (Lisický, 1996). 

Nazvať teóriu ochrany prírody sozológiou navrhol po prvý raz v r.1968 Walery Goetel 

a je príznačné, že aj ďalšie príbuzné pokusy boli urobené v slovanských jazykoch: 

sozoekológia, sosiekológia, pričom posledný z termínov sa ujal najmä v Čechách (Lisický, 

1996). Napriek veľkej podobnosti však názov sosiekológia nie je odvodený od slova sozó, ale 

od sós, čo je nepoškodený, neporušený, teda etymologicky by to znamenalo skôr ekológiu 

nenarušených, pôvodných spoločenstiev či druhov, než ich ochranu. 

Ekosozológia je teda strešným pojmom pre náuku o ochrane prírody a obnovnej ekológii 

(conservation biology and restoration ecology), ktorý vznikol na pôde Ústavu zoológie SAV a 

bol odbornou verejnosťou akceptovaný zatiaľ na Slovensku, v Poľsku a čiastočne v Česku. Do 

angličtiny sa prepisuje ako ecosozology. Ochrana prírody je činnosť; ekosozológia je vedná 

disciplína, ktorá ju podporuje.[1] 

Pojem ekosozológia bol vnesený do Slovníka súčasného slovenského jazyka (Balážová 

et al., 2006) ako náuka o ochrane prírody na ekologickom (vedeckom) základe. 
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1.2. Príroda 

Tento pojem zaviedli do starovekej filozofie pravdepodobne ako prví predstavitelia 

milétskej školy (Anaximandros), ktorí pod prírodou (fysis) rozumeli všetko, čo sa prejavuje. 

Grécke slovo fysis znamená tiež množenie, rodenie a pohlavie.  

U Aristotela nájdeme pozbieraných viacero definícií (príroda je vznik a vývoj vecí, 

príroda je zdrojom pohybu každej prírodnej veci...), ku ktorým dodáva on svoju vlastnú, podľa 

ktorej príroda je podstatou vecí majúcich počiatok pohybu v sebe samých. Pre pochopenie 

pojmového okruhu mena príroda v antike zámerne podčiarkujem podnetné slová podstata, 

vznik a vývoj vecí (Lisický, 1996).  

Aristoteles: „Príroda je dianie; prameň pohybu i pokoja vo veciach i vo svete. Príroda je 

cieľ, pre ktorý sa všetko vo svete deje, ďalej nevyhnutnosť vo svete, zákon, a napokon 

vnútorný vzťah medzi javmi sveta. Je predmetom skúmania fyziky. Príroda je na základe 

štyroch príčin vďaka imanentnému pohybu tvorcom všetkého a svojimi zákonmi všetko zahŕňa 

a všetko riadi. Príroda je zákonom sebe samej. Pozemská príroda znamená stále prechádzanie 

od prvotných elementov k rastlinám a ďalší rozvoj od rastlín k živočíchom.“ [2] 

Stredoveká filozofia rozoznávala dva aspekty prírody: natura naturata (stvorená 

príroda, prírodniny) a natura naturans (tvorivá príroda, proces, podstata). 

Prírodu možno dnes chápať ako: 

a) súhrn (systém) všetkých prírodnín, teda zmyslovo vnímateľných objektov

nevytvorených človekom, 

b) proces, ktorým prírodniny vznikajú,

c) vznik, podstatu a vývoj vecí.

Ochrana prírody ak má byť účinná, musí sa zaoberať všetkými tromi uvedenými 

konceptmi, pričom prvé dva z  ich sú predmetom priameho záujmu ekosozológie, v treťom 

vstupuje ekosozológia na pôdu ekofilozofie (Lisický, 1996). 

Príroda v prírodných vedách je všetka hmota, energia a javy, ktoré nevznikli zámernou 

ľudskou činnosťou. Vo filozofii je to často synonymum pre svet či realitu, v bežnej 

komunikácii zas pre otvorenú krajinu mimo ľudských obydlí. Príroda v prírodných vedách 

zahŕňa všetko od vesmíru až po subatomárne častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín, 

nerastov, všetkých prírodných zdrojov a prírodných úkazy. Zahŕňa aj správanie živočíchov a 

procesy súvisiace s neživou hmotou. 

Prírodou sa z filozofického hľadiska zaoberá filozofia prírody. 
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Ľudovít Štúr povedal: „Príroda nemá svoju samostatnosť, no je zákonitá, pretože sa v 

nej v neuvedomenej podobe prejavuje božský rozum. Vznikla ako protiklad ducha a jeho 

opozícia, prekážka, na ktorej bude duch skúšať a objektivizovať svoju vôľu a slobodu. Príroda 

je konečnou stránkou absolutnej a nekonečnej idey, je dôsledkom jej vnútornej protirečivosti. 

Do prírody ako opozície ducha patrí aj človek.“ (Gilbertová, Kuhn, 1965). 

Ochrana prírody je komplex štátnych, medzinárodných a spoločenských opatrení, 

týkajúcich sa racionálneho využívania prírody, obnovy, zmnoženia a ochrany prírodných 

zdrojov. 

1.3. Fyziotaktika 

Názov fyziotaktika uviedol do problematiky Wodziczko (Lisický, 1996) ako označenie 

nového odvetvia ochrany prírody. Považujeme ho v súčasnosti za vhodné označenie náuky 

o múdrom využívaní prírodných zdrojov a starostlivosti o životné prostredie. Tieto

ľudské činnosti nie sú totožné s ochranou prírody, hoci ich záujmy sa stretávajú vo viacerých 

oblastiach a nemali by byť protirečivé. Fyziotaktika chce normovať spôsob nekonfliktnej 

existencie človeka v jeho prostredí, formulovať princípy dlhodobej udržateľnosti hospodárenia. 

Pri určitom zjednodušení by bolo možné rozdiely znázorniť podľa prevládajúcich záujmov. 

problémový okruh 
ochrana prírody 

problémový okruh 
prírodné zdroje 

organizmy všetky vrátane človeka hospodársky významné 
a s ohľadom na človeka 

krajina pôvodná vrátane prakrajiny kultúrna vrátane devastovanej 
krajiny 

prírodné zdroje ako zdroje prírody (garancia obnovy 
prírodných cyklov) 

ako prírodou poskytované zdroje 
pre hospodárstvo človeka 

základná jednotka komplexnosti (eko) systém prostredie 

filozofická formulácia vzťahu 
človek-príroda 

celok a časť, podstata a jav subjekt a objekt 

je predmetom štúdia ekosozológie fyziotaktiky 

Tab. 1. Rozdiely medzi ekosozológiou a fyziotaktikou podľa prevládajúcich záujmov (zdroj: 

Lisický, 1996) 

Takéto rozdelenie umožňuje názorne formulovať rôzne prístupy, v skutočnosti však nie 

je možné medzi ekosozológiou a fyziotaktikou uvádzať jednoznačnú hranicu. 
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Fyziotaktika je koncepcia dlhodobého nekonfliktného využívania prírodných zdrojov 

(fysis – príroda, taktika – zaobchádzanie s prírodou). [3] 

1.4. Prírodné zdroje 

Prírodné zdroje bývajú najčastejšie chápané ako prírodou poskytované surovinové 

zdroje a z tohto antropocentrického hľadiska delené na: 

• nevyčerpateľné: slnečná energia, voda, ovzdušie

• vyčerpateľné obnoviteľné: pôda, krajina, recyklovateľné nerastné suroviny, biomasa

• vyčerpateľné neobnoviteľné: pôvodná krajina, genofond, nerecyklovateľné nerastné

suroviny. [4]

Prírodné zdroje sú tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek využíva alebo môže 

využívať na uspokojovanie svojich potrieb. 

Rozdelenie z hľadiska čerpania je nasledovné: 

1. nevyčerpateľné prírodné zdroje – sú neobmedzené, vyplývajú z prírodných procesov a

spoločnosť nezmenšuje ich obsah ani intenzívnym využívaním, delíme ich na: 

• nemeniteľné – nemôže byť ovplyvnená kvalita (slnečné žiarenie, vodná a veterná

energia)

• poškoditeľné – hrozí im zmena ich kvality v procese využívania (voda, pôda, vzduch)

2. neobnoviteľné prírodné zdroje spotrebúvaním zanikajú

3. obnoviteľné prírodné zdroje majú schopnosť sa pri postupnom spotrebúvaní čiastočne alebo

úplne obnovovať, a to samy alebo za prispenia človeka. 

To je však len pohľad fyziotaktický. Ekosozológia vnáša do tejto problematiky nový 

pohľad, pretože nehodnotí prírodné zdroje z hľadiska ich významnosti ako materiálových 

vstupov ľudských aktivít, ale vníma ich ako garantov fungovania prírodných ekosystémov 

a obnovy prírodných procesov. 

1.5. Prostredie 

Prostredie je súhrn podmienok, v ktorých niečo existuje, v ktorých sa niečo koná, súhrn 

podmienok fungovania, života. Súhrn vonkajších podmienok sa označuje ako vonkajšie 

prostredie; súhrn vnútorných podmienok ako vnútorné prostredie. V environmentálnych 
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súvislostiach máme na mysli takmer bez výnimky vždy vonkajšie prostredie a pokiaľ to nie je 

výslovne inak špecifikované, je subjektom tohto prostredia človek. [5] 

Antropické činnosti v histórii súbežne s nárastom svojej intenzity stierali postupne dojem 

prírodnosti prostredia človeka. Prírodný charakter stratilo najprv obytné prostredie, neskôr 

z väčšej časti i pracovné a rekreačné prostredie. Aj tzv. prírodné prostredie je však v súčasnosti 

globálne poznačené antropogénnym impaktom (Lisický, 1996). 

Pokiaľ však ide o tzv. prírodnosť prostredia: 

a) z hľadiska fungovania je každé prostredie prírodné, pretože v ňom platia prírodné zákony

b) z hľadiska svojho pôvodu je každé prostredie tiež prírodné, pretože i človekom vytvorené

umelé prostredie je z prírodného odvodené a formuje ho prírodný tvor za využitia

prírodných zdrojov

c) z hľadiska účelného zjednodušenia možno hovoriť o prostredí prírodnom a umelom.

<=> 

Obr. 1. Prírodné prostredie (mokraď pri Obr. 2. Umelé prostredie (Charlotte, Sev. 

rieke Dunaj), zdroj: [6]  Karolína, USA), zdroj: [7] 

Životné prostredie sa chápe z rôznych pohľadov (chemického, biologického, 

ekonomického). Sú to rozličné subjektívne pohľady. 

Ide o prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy a funkcie života organizmu. Je to 

vonkajší svet organizmov, s ktorým majú organizmy vzájomné vzťahy – interakcie. Každý 

organizmus má svoje prostredie, v ktorom vzniká a vyvíja sa. Bez prostredia organizmus 

nemôže existovať. Medzi organizmami a ich prostredím sú existenčné vzťahy, pričom životné 

prostredie majú rastliny, živočíchy, človek. 

Pod životným prostredím možno teoreticky rozumieť: 

1. prostredie, v ktorom je a vyvíja sa život (vnútorné prostredie)
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2. prostredie, v ktorom žije nejaký organizmus (vonkajšie prostredie).

Životné prostredie bolo definované ako: 

• tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení, ktorú používa, ovplyvňuje

a ktorej sa sám prispôsobuje (definícia UNESCO z r. 1967)

• súhrn vecí, podmienok a vplyvov, obklopujúci každý živý organizmus a pôsobiaci na

jeho fyzický rozvoj (definícia EHK OSN z r. 1970).

Životné prostredie býva najčastejšie chápané ako tá časť vonkajšej reality, s ktorou je 

živý subjekt v bezprostrednej interakcii. 

Zložky a faktory prostredia môžu byť z hľadiska genézy prírodné (nevytvorené 

človekom) a umelé (vytvorené, alebo podmienené človekom). Zložkami prírodného prostredia 

sú: substrát, reliéf, klíma, pôda, voda, rastlinstvo a živočíšstvo. Zložky majú prirodzený rôzny 

stupeň stabilnosti, resp. odolnosti voči antropogénnym faktorom, t.j. faktorom životného 

prostredia (osídlenie, doprava, poľné, lesné a vodné hospodárstvo, priemysel, rekreácia). 

Zaťažiteľnosťou prírodného prostredia sa zaoberajú koncepcie únosnosti (caryying 

capacity) (Drdoš, Hrnčiarová, 2003). 

Životné prostredie rozdeľujeme: 

- podľa vzniku jeho zložiek na prírodné a umelé,  

- podľa činnosti človeka na pracovné, obytné, rekreačné, ďalšie (napr. kultúrne, liečebné, 

výchovné atď.). 

Hlavné zložky životného prostredia sú: 

a) prírodné prostredie – prírodné zložky, ktoré sú človekom ovplyvnené

b) umelé prostredie – človek ho vytvoril svojou aktivitou

c) sociálne prostredie – spoločnosť – jeho podstatu tvoria vzťahy medzi ľuďmi, výchovná,

kultúrna, sociálna úroveň. [8] 
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Obr. 3. Pracovné prostredie človeka ako súčasť jeho životného prostredia, zdroj: Krišťak 

(2007) 

Starostlivosť o životné prostredie zahrňuje: 

a) zachovanie základných hodnôt prostredia pre ľudský život (tzv. ochrana životného

prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu ŽP

alebo sa toto znečisťovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých

zložiek, druhov organizmov alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale

aj ochranu životného prostredia ako celku).

b) vytváranie nových štruktúr, ktoré zlepšujú funkciu a využiteľnosť životného prostredia

a nenarušujú jeho podstatu - tzv. tvorba životného prostredia je cieľavedomá ľudská

činnosť organizovaná na vedeckých základoch, zameraná na optimalizáciu prírodných i

umelých zložiek krajiny. V tvorbe možno vyčleniť tvorbu umelého prostredia (urbanizmus,

stavebná činnosť, investície), tvorbu biotechnických štruktúr poľnohospodárskej krajiny

(biologické a územné plánovanie, hospodársko-technické úpravy pozemkov, úprava

povodní, meliorácie, rekultivácie..) a tvorbu štruktúr vysokej rozptýlenej drevinovej

vegetácie v krajine (ozeleňovanie, krajinársko-sadovnícke úpravy)

c) dlhodobé usmerňovanie vývoja prostredia podmieňujúce zachovanie dynamickej rovnováhy

v podmienkach človekom narušenej pôvodnej autoregulácie (tzv. riadenie životného

prostredia, alebo manažment) (Lisický, 1996).
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1.6. Environmentalistika 

 Uznáva sa existencia mnohých environmentálne orientovaných disciplín (environmental 

sciences) a interdisciplinárneho prístupu k otázkam životného prostredia pod názvom 

environmentalistika. Tým, že naši jazykovedci dlhý čas bránili pripustiť tvorenie prídavných 

mien od slova prostredie, sme odkázaní na medzičasom už prijaté slovo environmentálny. [9] 

 Environmentalistické štúdie (zaoberajúce sa životným prostredím človeka) sú 

analógiou už dávnejšie robených štúdií autekologických, resp. demekologických, ktoré sa 

zaoberajú živočíchmi, rastlinami, prípadne mikroorganizmami. Sú však oproti nim bohatšie 

a náročnejšie o tie aspekty životného prostredia, ktoré podmienila civilizácia a kultúra, do hry 

teda vstupujú aj sociálne a technické vedy. 

Environmentalistika sa zaoberá vzťahmi a procesmi medzi všetkými druhmi ľudskej 

spoločnosti a prostredím, v ktorom sa tieto činnosti realizujú (Šteffek, 1993). 

1.7. Re-aktivity 

Re-aktivity je súborné označenie pre opatrenia vracajúce systém do predchádzajúcej 

kvality, alebo jej bližšiemu stavu. Re-aktivity vyčleňujeme podľa komplexnosti a dôslednosti 

aspoň na štyri stupne: 

Renaturácia zahrňuje popri obnove biologickej kvality aj návrat k pôvodným 

abiotickým charakteristikám (geomorfologickým, hydrologickým podmienkam). Je teda 

radikálnejšou zmenou. Renaturácia má v súčasnej krajine viaceré limity a preto býva 

priestorovo a funkčne obmedzená na čiastkovú renaturáciu. Napr. renaturácia vodného toku by 

znamenala systémové zmeny v celom povodí, odstránenie protipovodňových stavieb, 

zabránenie veľkým odberom vody a pod. Čiastočná renaturácia, napr. v súčasnosti na rieke 

Morave obnovuje prietočnosť niekoľkých umelo odrezaných meandrov, čím čiastočne vracia 

do priestoru zlikvidovaný biotop pomaly tečúcej meandrujúcej nížinnej rieky. Striktná obnova, 

ktorá by viedla k návratu ekosystému do pôvodného prírodného stavu, s autochtónnou 

biodiverzitou a jednoznačne autoregulačným fungovaním. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť 

a závislosť susedných ekosystémov, resp. na hierarchické väzby je v človekom osídlenej krajine 

takmer nemožné renaturovať ekosystém dostatočne veľkého rádu, napríklad celé povodie 

(Haaren, 1988, Ložek, 1993). 
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Revitalizácia je zlepšenie biotickej kvality. Nie je podmienená prírodnosťou cieľového 

stavu a v prípade účelnosti môže využívať aj stanovištne nepôvodné, príp. alochtónne druhy, 

pokiaľ je to však možné dáva sa prednosť rekonštrukcii pôvodnej bioty. Ak je zámerom 

budúce hospodárske využívanie biotopu, hovorí sa aj o rekultivácii. Revitalizačným opatrením 

je aj zníženie, príp. vylúčenie kontaminácie (napr. zlepšenie kvality vody). Obnova, ktorej 

cieľom je v daných časopriestorových limitoch zabezpečenie autoregulácie a fungovanie 

kvalitného ekosystému, blízkeho prírodnému. Ťažiskom je obnova biotických parametrov, ale 

vzhľadom na častú nemožnosť obnovenia abiotických podmienok a izolovanosť (ostrovný 

charakter) takéhoto systému, nebýva možné obnoviť patričnú biologickú rozmanitosť v plnom 

rozsahu. V zmenených podmienkach je účelné stabilitu podporiť aj stanovištne nepôvodnými 

druhmi (Lisický, 1993). 

Retribúcia je vytvorenie (alebo priam "vybudovanie") nového biotopu simulujúceho 

autochtónny ekosystém, ale bez časopriestorovej kontinuity. Ide teda o znovuvytvorenie 

biotopu, ktorý sa kedysi v tejto krajine vyskytoval, ale antropogénne zanikol alebo jeho 

regionálna frekvencia bola pôvodne výrazne vyššia. Sú to väčšinou malé plochy, ktoré bývajú 

"naočkované" niekoľkými modelovými druhmi so zámerom funkčnej ekologickej integrácie 

takéhoto biotopu do existujúcej krajinnej štruktúry (Blab, 1985). 

Rekultivácia je stabilizácia degradovaného ekosystému alebo vytvorenie nového, 

umelého biotopu, pričom sa často používajú nielen stanovištne, ale aj biogeograficky 

nepôvodné druhy (Lisický, 1998). 

Medzi ďalšie re-aktivity zamerané na populácie druhov a ich obnovu patria: 

Reštitúcia (retrodukcia, relokácia) je obnovenie populácie pôvodného 

(autochtónneho) druhu v priestore, kde kedysi žil, ale bol vyhubený. Nesprávne býva 

označovaná aj ako reintrodukcia, čo by bolo opakované zavlečenie či vysadenie nepôvodného 

druhu. 

Rehabilitácia znamená doslovne navrátenie schopnosti. Rozumie sa pod ňou liečenie 

a príprava na vypustenie do prírodného prostredia u živočíchov, ktoré boli zranené, alebo bola 

inak narušená ich schopnosť samostatne prežívať. Používa sa teda v podobnom význame ako 

v lekárstve. 
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2. SVETONÁZOROVÉ, PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE SÚVISLOSTI OCHRANY

PRÍRODY, ENVIRONMENTÁLNA ETIKA

Phileo - Sophia = Milovať (priateliť sa) – Múdrosť – hľadá podstatu za kvalitatívnou 

rozmanitosťou vecí a javov. 

Otázka vzťahu prírody a človeka, ktorá je kľúčovým filozofickým problémom ochrany 

prírody, je taká stará ako ľudská kultúra. Pre spoločnosť znamená nevyhnutnosť interpretovať 

tento vzťah tak, aby normy z neho vyplývajúce boli zárukou úspešnosti prežitia ľudstva. 

Akýkoľvek vysoký stupeň rozvoja civilizácie v zásade nič nemení na skutočnosti, že 

ľudstvo je súčasťou prírody a je na prírode závislé. Význam slova závislosť je určovaný 

konkrétnymi historickými podmienkami. Kedysi to bola neúprosná závislosť na konkrétnych 

prírodných zdrojoch, v súčasnosti viac narastá význam závislosti ľudstva na schopnosti prírody 

asimilovať výsledky ľudskej činnosti. Civilizácia, ale aj kultúra produkujú čoraz viac odpadu. 

Tieto okolnosti spolu s nedostatkom predvídavosti, ktorá je symptómom všetkých rozvojových 

kríz, vytvárajú predpoklad pre tzv. environmentálnu krízu (Lisický, 1996). 

2.1. Subjekt – objekt 

Človek na základe svojich úspechov má snahu absolutizovať svoju úlohu vo vzťahu 

k prírode a predpokladať, že s narastajúcim významom jeho ako subjektu, klesá významnosť 

prírody ako objektu. Pri posudzovaní tohto problému sa treba vyhnúť dvom krajným 

pozíciám. Dualistickému záveru o aktívnosti človeka a pasívnosti prírody, ktorý je živnou 

pôdou pre voluntaristický a koristnícky vzťah spoločnosti k jej prírodnému prostrediu. Druhá 

krajnosť spočíva v snahe riešiť celý problém mimo rámec kategórií subjektu a objektu, lebo to 

vraj vnáša do evolúcie nenáležitý antropomorfizmus. 

Bez prekonania a odmietnutia takéhoto dualizmu je však dlhodobé riešenie nielen 

ochrany prírody, ale aj problémov celej budúcnosti ľudstva sotva mysliteľné. 

V tomto zmysle dochádza k prekvapivej konvergencii presvedčenia viacerých tradičných 

svetonázorových systémov (budhizmus, taoizmus) s modernou vedou. Jednotu subjektu 

a objektu vyznáva aj zenový budhizmus (Lisický, 1996). 
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2.2. Monizmus a dualizmus 

Vzhľadom na to, že medzi monizmom a dualizmom práve v takých vzťahoch ako 

podstata – jav, celok – časť, duch – hmota, nemusí byť hranica jednoznačná (skrytý 

dualizmus, paralelizmus a pod.), treba tu upresniť význam v akom sú tieto termíny používané. 

Vo vzťahu človek – príroda, podobne ako vo vzťahu človek – Boh ide o aspekt ontologický 

(bytie), gnozeologický (poznanie) a etický (normy ľudského správania). Monistický 

svetonázor nevylučuje, že sa prapodstata prejavuje v dvoch základných princípoch. Ide však 

o to, že tieto princípy, keďže sú prejavom jednej podstaty, nie sú vo vzťahu antagonistickom,

aký ponúka dualizmus, ale vo vzťahu komplementárnom. Systém založený na 

komplementárnosti dvoch princípov (napr. mužský – ženský princíp, pozitívny – negatívny 

princíp) nachádzame vo viacerých svetonázorových sústavách (Lisický, 1996). 

Monistické a dualistické nazeranie sveta sú také staré ako ľudské myslenie. Stredovekú 

monistickú víziu sveta sformoval v 14.storočí anglický teológ John Wycliffe, ktorý bol 

výrazným zdrojom inšpirácie a odvolávajú sa naňho tak rozdielni myslitelia ako Jan Hus 

a B.Spinoza. 

Východná filozofia a najmä taoizmus prekonáva aj čiernobiele videnie aktivity a pasivity. 

Na rozdiel od biblického Boha, Tao nemá vôľu, netreba ho poslúchať, ale byť s ním 

v harmónii. Taoizmus trvá na spontánnosti. 

Špecifickým prípadom monizmu je hylozoizmus predpokladajúci, že všetko hmotné je 

oživené. Pripisuje teda život vrátane duševných prejavov aj anorganickým prírodninám. 

Hylozoistami boli nielen mnohí antickí myslitelia, ale aj Giordano Bruno a evolucionista 

a zakladateľ ekológie Ernst Haeckel (Lisický, 1996). Hylozoizmus (z starogr. hylé = látka a 

starogr. zoé = život) je filozofický smer - učenie, podľa ktorého je život, a teda aj citlivosť 

vlastná všetkým veciam v prírode. Termín hylozoizmus bol po prvý raz zavedený v 17. storočí. 

Oživením tohto smeru myslenia je v súčasnosti tzv. hlboká (hlbinná) ekológia - deep ecology 

(A. Naess in Keller, 2008). 

Do environmentálnej problematiky prináša monizmus tieto dôležité aspekty: 

- v oblasti kognitívnej (poznávacej) tvrdenie, že vzťah človek-prostredie má rovnakú 

ambivalentnosť ako vzťah subjekt-objekt. Ide o dva póly jednej identity. 

- v oblasti normatívnej (predpisujúcej) požiadavku kompatibility biosféry a tzv. technosféry, 

- v oblasti svetonázorovej predstavu jednotnej podstaty evolúcie od kozmogónie cez vznik 

Zeme, vznik života až po vznik ľudskej spoločnosti. Javmi tejto podstaty sú prírodné 
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telesá. Evolučná teória pracujúca s vývojom prírodných telies vedie k syntéze vedeckých 

poznatkov a preto má monizmus v tomto ohľade mimoriadne závažný metodologický 

význam. Ten spočíva aj v odhalení, že environmentálna kríza má gnozeologické korene 

(Lisický, 1996). 

2.3. Zodpovednosť 

Náš súčasník slovne pripúšťa vinu na devastácii prírodného prostredia a umenšení 

biodiverzity, ale s výnimkou environmentálne citlivých jedincov túto vinu bytostne neprežíva. 

Preto má ľudstvo ešte ďaleko k radikálnej zmene svojho správania. 

Dospelý človek konzumnej spoločnosti sa nespráva autonómne. Na podstatu 

nezodpovedného heteronómneho správania (syndróm infantilnej heteronómie) upozornil 

v roku 1930 španielsky filozof Ortega Y Gasset. Davový človek je pre neho typický tým, že sa 

domáha svojich práv, bez toho, že by si uvedomoval povinnosti, ktoré sú rubom týchto výhod. 

Inými slovami nechce prijať zodpovednosť za globálne dôsledky svojich aktivít. “Má len svoje 

chúťky, verí, že má iba práva a nie povinnosti: je to človek bez urodzenosti, ktorá zaväzuje, 

sine nobilitate, snob” (Ortega Y Gasset, 1993). 

2.4. Environmentálna etika 

Za základné morálne problémy, ktoré by environmentálna etika mala riešiť považujeme: 

• intenzívnosť s akou spôsobujeme zmeny vo svojom prostredí nie je úmerná našej

schopnosti jednoznačne predvídať dôsledky svojich aktivít

• kľúčové rozhodnutia sa robia bez verejného preskúmania ako sú, alebo nie sú v súlade

s našou hierarchiou noriem

• na rozdiel od pomerne jasných krátkodobých preferencií a priorít je naša hierarchia

noriem tak nekonzistentná, že ani zlepšenie v prvých dvoch bodoch by situáciu

neriešilo.

Etické hodnoty bývajú stotožňované s predstavou tzv. spoločenského pokroku, čo však 

z hľadiska evolúcie nie je celkom na mieste. 

Environmentálna etika má už pri svojom vzniku viacero znakov spoločných s etikou 

lekárskou. Okrem iného aj to, že sa uplatňuje pri aplikácii poznatkov, z ktorých bezprostredne 
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nevyplýva (ekológia nie je normatívna veda) a že ani veľkým nárastom poznatkov nie je 

v svojej podstate ovplyvnená. Jej základným príkazom je ctiť každý život a neškodiť! 

(Lisický, 1996). 

2.5. Stratégie do budúcnosti 

Ľudská spoločnosť sa v posledných desiatkach rokov pokúšala riešiť vyhrocujúce sa 

fyziotaktické otázky rôznymi spôsobmi v závislosti od konkrétnych podmienok ovplyvnených 

tradíciami, vyspelosťou, svetonázorom a postojom k životu a mnohými ďalšími faktormi. 

Všetky tieto pokusy možno zhrnúť do troch veľkých skupín: 

I. Koncepcie navrhujúce vrátiť sa do stavu “environmentálne neagresívnej civilizácie” 

(návrat späť), návrh života v akýchsi občinách, ktoré by boli vo veľkej miere na 

základe poľnohospodárstva a remeselnej výroby sebestačné (L.N.Tolstij, M.Gándhí, 

hnutie Permaculture, Auroville). 

II. Koncepcie navrhujúce zastaviť doterajší extenzívny rast a pokračujúcu degradáciu

prostredia (nulový ekonomický rast – zero growth (zegisti), Rímsky klub, ktorého

základné myšlienky sú globálnosť - dlhodobé myslenie - vzájomná prepletenosť

problémov). V roku 1972 bola vypracovaná 1.správa Rímskemu klubu pod názvom

Hranice rastu (The Limits to Growth), ktorú spracovalo 17 autorov zo 6 krajín pod

vedením D.L. a D.Ch.Meadowsa. Výsledky boli pesimistické zistenia, z ktorých

vyplývalo, že ak sa nezmení terajší trend, hrozí ľudstvu environmentálna katastrofa.

[10]

III. Koncepcie optimalizácie rozvoja a odstraňovania chýb “za pochodu”, koncepcie

optimalizácie bio(-techno)sféry a prípadné úvahy o jej prerode do noosféry. Metodické

požiadavky optimalizácie sú:

- postihnutie spoločnosti ako prírodného javu kategóriami prírodovedy 

- koordinácia poznávaco-pretváracej činnosti a prognostickej funkcie vedy, stanovenie 

hierarchie noriem 

- sústredenie plánovania prostriedkov a vypracovania metód do jedného orgánu 

- dialektická negácia deľby práce 

- dlhodobá stabilnosť riešení 

- rozumná ekonomická politika (rozvíjanie technologických procesov s uzatvoreným 

cyklom, racionálny model spotreby, látky vyňaté z prírodného kolobehu udržať čo najdlhšie 
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v obehu a vracať ich v asimilovanej forme, zníženie spotreby surovín a energie na jednotku 

produkcie) 

- vedomé formovanie environmentálneho svedomia a zodpovednosti od najútlejšieho veku 

- intenzívna medzinárodná spolupráca. 

Ciele a problémy ochrany prírody aktuálne definovala v roku 1981 Svetová stratégia 

ochrany prírody (World Conservation Strategy) [11], ktorú spoločne vypracovali IUCN 

[12], UNEP [13] a WWF [14]: udržať základné ekologické procesy a systémy udržujúce 

život, zachovať genetickú diverzitu, zabezpečiť pretrvávajúce využívanie druhov 

a ekosystémov. Informácie a dáta pre programy WCS sa sústreďujú vo World Conservation 

Monitoring Centre v Cambridge. 

3. OCHRANA BIODIVERZITY

Je známe, že prežitie mnohých druhov je ohrozené ľudskou činnosťou, ktorá spôsobuje 

deštrukciu a fragmentáciu prírodných stanovíšť, znečistenie prostredia a prispieva k zavlečeniu 

nepôvodných druhov. Aktuálna verzia celosvetového červeného zoznamu IUCN [15] zahŕňa 

viac ako 65 tisíc rastlinných a živočíšnych druhov, z ktorých je 31 %  ohrozených vyhynutím. 

[16] 

Biodiverzita - biologická diverzita - biologická rozmanitosť - vyjadruje rozmanitosť a 

premenlivosť na všetkých organizačných úrovniach živej prírody - od genetickej úrovne až po 

diverzitu spoločenstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov, ktoré sa v danom 

mieste vyskytujú a vyrovnanosť v rozložení jedincov medzi druhmi spoločenstva. Rozmanitosť 

druhov v krajine ovplyvňuje štruktúra krajiny, abiotické podmienky a rozmanitosť biotopov. 

[17] 

Dôležitým aspektom v ochrane biodiverzity sú existujúce medzinárodné dohovory 

(Dohovor o biologickej diverzite, CITES,  Bonnský dohovor, Bernský dohovor a i.), ktoré sú 

uvedené v kapitole 6.1.  

Vládou SR bola taktiež prijatá Národná stratégia ochrany biodiverzity, ktorá je 

dôležitým nástrojom v ochrane prírody. Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku 

bola spracovaná v období rokov 1996 až 1997 ako odpoveď na článok 6 Dohovoru o 

biologickej diverzite, ktorý vyžaduje, aby “každá zo zmluvných strán v súlade so svojimi 

špecifickými podmienkami a možnosťami rozvíjala národné stratégie, plány alebo programy na 
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ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity”. Národná stratégia ochrany 

biodiverzity bola schválená vládou SR uznesením č. 587 z 12. 8. 1997. Vychádzajúc z 

Dohovoru o biologickej diverzite pri implementácii Národnej stratégie ochrany biodiverzity na 

Slovensku sa musia brať do úvahy tieto riadiace princípy: 

• biodiverzita sa musí chrániť v celej šírke - prednostne in-situ (v mieste výskytu),

• umelo vyvolaný úbytok biodiverzity sa musí kompenzovať v najvyššej možnej miere,

• diverzita krajiny sa musí zachovať, aby sa zachovala variabilita foriem života na

všetkých úrovniach,

• prírodné zdroje sa musia vždy využívať trvalo udržateľným spôsobom,

• každý musí byť zodpovedný za ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využívanie.

3.1. Všeobecné dáta a zásady 

Najmenšou študijnou jednotkou v ekosozológii je populácia. [18] 

Vymieranie určitého organizmu nebýva len následkom zásahu do jeho prostredia alebo 

radikálneho zníženia početnosti populácie. Antropogénna zmena môže zdanlivo nevýznamne 

znížiť početnosť druhu, ale tým naruší štruktúru populácií a ich väzbu na prostredie, odsúdi ich 

na postupný zánik. Preto pochopenie a zvládnutie autoregulačnej schopnosti populácie je 

nevyhnutným predpokladom akejkoľvek úspešnej fyziotaktiky. 

Základnou jednotkou ekosozologických opatrení je však až nasledujúci stupeň 

komplexnosti - ekosystém (biogeocenóza). [19] 

 Tá sa vyvíja v komplementujúcej jednote svojej biotickej a abiotickej zložky. Jadrom 

biogeocenóz je niekoľko dominantných druhov. Tie udávajú jej charakter, kým zvyšné 

málopočetné druhy sú prejavom jej stability. Ochrana biogeocenóz ako základných študijných 

jednotiek spočíva v ochrane ich optimálnej štruktúry a funkcie. 

Pri druhovej ochrane dávame v prípade ohrozenia prednosť záchrane v mieste, kde sa 

druh prírodne vyskytuje (in situ). Jednoznačnou prednosťou záchrany in situ je, že sa udržujú 

koevolučné väzby, v ktorých sa druh vyvinul. 

V prípade, že záchrana in situ nie je možná, volíme spôsob ex situ (napr. v botanických 

záhradách, chovných zariadeniach) s následnou reštitúciou na pôvodnom mieste, alebo metódu 

prenosu na vopred zabezpečenú náhradnú lokalitu. [20] 

Ochrana druhov in situ sa na Slovensku realizuje najčastejšie prostredníctvom programov 

záchrany (tab.2). 
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Programy záchrany 
Druh Termín schválenia Obdobie realizácie 
drop fúzatý (Otis tarda) 2000 2001 – 2005 

orol kráľovský (Aquila heliaca) 2000 2001 – 2005 
korytnačka močiarna (Emys orbicularis) 21.01.2002 2002 – 2006 
vydra riečna (Lutra lutra) 21.01.2002 2002 – 2006 
kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra 
rupicapra tatrica)  

21.01.2002 2002 – 2006 

chrapkáč poľný (Crex crex) 21.01.2002 2002 – 2006 

orol skalný (Aquila chrysaetos) 09.12.2003 2004 – 2008 
orol krikľavý (Aquila pomarina) 09.12.2003 2004 – 2008 

sokol sťahovavý (Falco peregrinus) 09.12.2003 2004 – 2008 

sokol rároh (Falco cherrug) 09.12.2003 2004 - 2008 

svišť vrchovský (Marmota marmota) 09.12.2003 2004 – 2008 

jasoň červenooký (Parnassius apollo) 04.04.2005 2005 – 2009 

blatniak tmavý (Umbra krameri) 04.04.2005 2005 – 2009 

zubor hrivnatý (Bison bonasus) 23.04.2007 2007 – 2011 
bobor vodný (Castor fiber) 15.10.2008 2009 – 2013 

 norok európsky (Mustela lutreola) 15.10.2008 2009 – 2013 

motýle rodu Maculinea 15.10.2008 2009 – 2013 

Tab. 2. Programy záchrany, termíny ich schválenia a realizácií, zdroj: ŠOP SR, 2013 [21] 

Napr. záchrana dropa fúzatého (Otis tarda) prebehla v rokoch 2001 – 2005. Súčasný 

areál dropa fúzatého predstavujú biotopy Podunajskej nížiny v juhozápadnej časti Slovenskej 

republiky, tvorené predovšetkým nepôvodnou kultúrnou poľnohospodárskou krajinou. 

Typickým hniezdičom bol kedysi drop fúzatý najmä v Podunajskej nížine, do roku 1970 

hniezdil v menšom počte v Trnavskej pahorkatine a ešte do II. svetovej vojny aj na východnom 

Slovensku v oblasti Stredy nad Bodrogom. Súčasná zvyšková populácia obýva niekoľko 

izolovaných lokalít na Podunajskej rovine, v Podunajskej a Trnavskej pahorkatine, pričom 75% 

populácie je sústredených v jedinom významnom vtáčom území s týmto druhom Sysľovské 

polia nachádzajúce sa neďaleko Rusoviec pri Bratislave. 

Drop fúzatý vyžaduje otvorenú a pomerne rovinatú krajinu stepného charakteru. V 

dôsledku poľnohospodárskej veľkovýroby sa však na Slovensku nepodarilo zachovať ani jedno 
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územie s pôvodnými nížinnými stepnými spoločenstvami, a to ani v rámci súčasnej siete 

chránených území. V súčasnosti druh preferuje poľnohospodársku krajinu, často obilné polia, 

hoci je tento biotop len náhradným a dlhodobo mu nevyhovuje. Vetrolamy, cesty, elektrické 

vedenia, zavlažovacie systémy a iné podobné bariéry rozdrobujú vhodné biotopy dropa 

fúzatého a izolujú jeho lokálne populácie. Zimoviskami sú väčšinou poľnohospodárske plochy 

s lucernou alebo repkou. Slovenská populácia je stála. Niektoré kŕdle prelietavajú v zime 

južným smerom do Maďarska a Rakúska. V období toku zvyknú niekedy kohúty navštevovať 

aj vzdialenejšie tokaniská v susedných teritóriách. Ku koncentrácii jedincov dochádza v 

zimnom období, kedy spoločne zimujú na vybraných lokalitách.  

Drop fúzatý bol zaradený do prílohy II (Prísne chránené druhy živočíchov) Dohovoru o 

ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernská konvencia), do prílohy I 

Smernice 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov (Birds Directive), do príloh I 

(Ohrozené sťahovavé druhy) a II (Sťahovavé druhy, ktoré majú byť predmetom dohôd) 

Dohovoru o ochrane sťahovavých voľne žijúcich živočíchov (Bonnská konvencia) a do prílohy 

II Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín (CITES). Vo vyhláške MŽP SR č. 93/99 Z. z. o chránených rastlinách a chránených 

živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a 

drevín je drop fúzatý zaradený v prílohe č. 4 (Zoznam, stupeň ohrozenia a spoločenská 

hodnota pôvodných druhov chránených živočíchov) ako kriticky ohrozený druh (c). 

Právne normy zabezpečujúce v súčasnosti ochranu tohto druhu sú: 

• zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacia vyhláška MŽP

č. 24/2003 Z. z. a vyhláška MŽP č. 579/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.,

• Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a jeho vykonávacia vyhláška č. 344/2009 Z. z. v

znení ďalších právnych predpisov.

Opatrenia na zlepšenie stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia tohto druhu boli: 

• v záujme ochrany vykúpiť, alebo prenajať posledné kľúčové územie výskytu dropa na

území SR na ploche cca 500 až 1 500 ha. Túto oblasť premeniť na trvalý úhor a

zabezpečiť pravidelný manažment ochrany predmetného druhu na tomto území

• zachovať existujúcu zvyškovú populáciu dropa a jeho biotopov na území jeho

súčasného výskytu na Slovensku



23 

• realizovať podporný program s cieľom nárastu populácie dropa a jej rozšírenia na

ďalšie vhodné územia na Slovensku

• vylúčiť výkon práva poľovníctva na kľúčovom území výskytu dropa fúzatého. [22]

3.2. Červené zoznamy a červené knihy 

Pri IUCN (International Union for Conservation of Nature) pracuje stála komisia 

Species Survival Commision [23], ktorá zaviedla vydávanie červenej knihy, t.j. zoznamu 

ohrozených druhov. Druhy definitívne vyhynuté sú z tohto zoznamu vyňaté a eviduje ich tzv. 

čierna kniha, čo je zoznam druhov, ktoré vyhynuli po r.1600. V decembri 1994 schválila 

IUCN novú klasifikáciu červenej knihy. Druhy evidované v červenej knihe boli rozdelené do 

kategórií: [24] 

EX (Extinct) - vyhynutý, t.j. nežije už ani v chovoch 

EW (Extinct in the wild) - vyhynutý v prírodnom prostredí 

CR (Critically endangered) - kriticky ohrozený 

EN (Endangered) - ohrozený 

VU (Vulnerable) - zraniteľný 

LR (Lower risk) - rizikový, menej ohrozený, táto kategória sa delí na 3 skupiny: 

cd (conservation dependent) - druhy odkázané na ochranné opatrenia 

nt (near threatened) - druhy na hranici zaradenia do kategórie VU 

lc (least concern) - taxón, ktorého sozologický status vzbudzuje pomerne menšie obavy 

DD (Data deficient) - nepoznaný, údajovo nedostatočný 

NE (not evaluated) - nehodnotený, t.j jeho stav nebol analyzovaný podľa nových kritérií. 

Zaradenie do konkrétnej kategórie je kombináciou viacerých kritérií, menovite veľkosti 

súčasného areálu, veľkosti súčasnej populácie, rýchlosti poklesu počtu jedincov, súvislosti 

osídlenia areálu, početnosti žijúcich dospelých jedincov a pravdepodobnosť významnej 

redukcie počtu až vyhynutia v prírodnom prostredí v nasledujúcich rokoch (10-100 rokov, 

prípadne 3-5 generácií). 

Regionálne zoznamy často dopĺňajú strohé triedenie IUCN ďalšími kategóriami, ktoré 

rozlišujú podrobnejšie stav ohrozenia, prípadne ho kombinujú s dôvodom ohrozenia: 

Ms (missing) - druh, ktorý nebol zistený ostatných 15 rokov 

V+ - ohrozený, ale v súčasnosti pomerne častý 
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(R)  - vzácny nepôvodný druh 

Ed - endemický druh 

P - problematický druh, najmä čo do pôvodnosti 

S - synantropný druh 

A - atraktívny druh ohrozený zberom. 

Obr. 4. Kategórie červenej knihy podľa IUCN (1994), zdroj: [24] 

Na kongrese organizácie IUCN v juhokórejskom meste Jeju vďaka spolupráci ôsmich 

tisícov vedcov predstavili zoznam 100 druhov živočíchov, rastlín a húb zo 48 krajín, ktorým 

najviac hrozí vyhynutie. Jedným z hlavných cieľov tohto stretnutia bolo upozorniť na 

skutočnosť, že sú ohrozené často preto, že nie sú pre ľudí ekonomicky užitočné. Zoznam, na 

ktorom sa nachádzajú napríklad korytnačka angonoka (Astrochelys yniphora), nosorožec 

jávsky (Rhinoceros sondaicus) alebo byvolec hirola (Beatragus hunteri), vedci nazvali 

'Neoceniteľné alebo bezcenné?'.  
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Obr. 5. Nosorožec jávsky (Rhinoceros sondaicus) – jeden z najohrozenejších živočíšnych 

druhov, zdroj: [25] 

3.3. Hlavné faktory ohrozenia rastlín 

Hlavnými faktormi ohrozenia rastlinných druhov a ich populácií sú: 

1. malý počet jedincov, miest výskytu, obmedzené rozšírenie v území

2. malá prispôsobivosť taxónu (ohrozenie biotopov)

3. úžitkovosť a atraktívny vzhľad, dostupnosť pre verejnosť

4. nízka reprodukčná schopnosť, závislosť na iných organizmoch

5. výskyt blízko miest silného antropického vplyvu

6. fytogeografické zvláštnosti (endemity, relikty a pod.) [26]

Celosvetovo ohrozenými druhmi vyskytujúcimi sa len na Slovensku sú paleoendemit Daphne 

arbuscula (lykovec muránsky) a neoendemit Onosma tornense (rumenica turnianska). 
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Obr. 6. Daphne arbuscula (lykovec Obr. 7. Onosma tornense (rumenica turnianska), 

muránsky), zdroj: [27] zdroj: László Mészáros [28] 

Endemity sú druhy, ktoré sú rozšírené len na určitom, ohraničenom území. Ich areál má 

veľmi rozmanitý rozsah, od niekoľkých km² až po tisícky km². Druhy sú obmedzené len na 

určitý vymedzený priestor z dvoch zásadne odlišných vývojových dôvodov.  Taxóny, ktoré sa 

na určitých miestach udržali ako zvyšky starých flór nazývame paleoendemity. Majú výrazný 

reliktný charakter a morfologicky sú dobre odlíšiteľné od príbuzných druhov. Naproti tomu 

mladé druhy, ktoré len nedávno vznikli a nestihli sa rozsiahle rozšíriť, nazývame neoendemity. 

Pretože ide neraz aj o poddruhy, variety a iné formy, vzniknuté štiepením druhu, sú ťažšie 

odlíšiteľné morfologicky ako aj ekologicky od ich príbuzenstva. Na Slovensku máme päť 

paleoendemitov z konca neogénu: lomikameň trváci Saxifraga wahlenbergii, stračonôžka 

tatranská Delphinium oxysepalum, klinček lesklý Dianthus nitidus, lykovec muránsky Daphne 

arbuscula a ometlina smutná Koeleria tristis. [29] 

Ohrozené však nie sú len druhy rastlín, ale aj rastlinné spoločenstvá, ktoré sú na 

Slovensku veľmi rozmanité: spoločenstvá skál, suťové spoločenstvá, vysokohorské 

spoločenstvá, spoločenstvá pieskov, xerotermné trávne spoločenstvá, slanomilné spoločenstvá, 

vodné spoločenstvá, spoločenstvá rašelinísk, lúčne spoločenstvá, lesné spoločenstvá. [30] 

Z hľadiska rozmiestnenia vegetácie v krajine môžeme rozlišovať: lesné porasty, 

rozptýlenú zeleň a zeleň v sídlach. Lesné porasty sú tvorené prevažne stromami (s rôznym 

podrastom) v hustom a kompaktnom zápoji. Rastú väčšinou na rozsiahlejších plochách. Pod 

označením rozptýlená zeleň rozumieme stromy a kroviny rastúce jednotlivo (solitéry) alebo v 

skupinách (skupinová zeleň – remízky, zeleň medzí, zeleň agrárnych terás a úvozov, brehové 

porasty vodných tokov a nádrží, drevinný doprovod komunikácií, sady, parky, a pod.) mimo 
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lesa. Nelesná drevinová vegetácia môže v zmysle Územného systému ekologickej stability 

vytvárať vhodné biocentrá a biokoridory, ako komunikačné prvky, ktoré spájajú často 

vzdialené „jadrové územia“. Zeleň v sídlach sa podľa funkcie člení na verejnú zeleň (základná – 

parky, uličná zeleň, doplnková – lesoparky, historická zeleň), vyhradenú zeleň (okolo obytných 

blokov, pri športoviskách), ochrannú zeleň (v pásmach hygienickej ochrany, okolo 

poľnohospodárskych podnikov) a hospodársku zeleň (ovocné sady, hospodárske a účelové 

lesy, škôlky). [31] 

Funkcie zelene je možné rozdeliť do 4 hlavných skupín: krajinno – ekologická, 

hygienická a zdravotná, estetická a psychologická, produkčná. Krajinno – ekologická 

funkcia zelene je daná jej vplyvom na štruktúru krajiny, živé organizmy, vodohospodárske 

pomery a ochranu pôdy pred eróziou. Zeleň vytvára v krajine biotopy, ktoré sa môžu stať 

trvalým alebo prechodným domovom (refúgiom) mnohých užitočných druhov organizmov. 

Medzi hygienické a zdravotné funkcie zelene patrí produkcia kyslíka, vplyv na čistotu 

ovzdušia, ochranný účinok proti rádioaktívnemu spádu, antibakteriálny a repelentný účinok, 

vplyv na pohyb a vlhkosť vzduchu, drenážovanie a rekultivácia pôdy, ochrana proti hluku. 

Estetická a psychologická funkcia zelene vyplýva z jej schopnosti vytvárať estetický prvok 

krajiny, pôsobiť na psychiku človeka (zelená farba), inšpirovať umelcov, a pod. V ekologicky 

stabilnej krajine má zeleň aj funkciu produkčnú (plody, materiály). Pre stabilitu 

poľnohospodárskej krajiny má význam poľnohospodárska funkcia lesa, ktorú zabezpečujú 

väčšie pásy a plochy zelene, ktoré v takomto prípade preberajú schopnosť lesných 

ekosystémov ovplyvňovať priľahlé ekosystémy, v tomto prípade agroekosystémy. [32] 

Veľkým problémom pri ochrane pôvodných spoločenstiev je šírenie inváznych druhov 

rastlín. Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré boli na územie Slovenska dovezené za 

rôznym účelom zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Najčastejšie boli dovezené ako 

okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a 

obsadzovať nové plochy. Invázne druhy majú vysoký reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo 

šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo 

semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti vytvárajú rozsiahle 

porasty na území Slovenska, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na 

opustených priestranstvách ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). 

V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov a ohrozujú pôvodné 

druhy rastlín a vytvárajú homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény, iné 

vyvolávajú rôzne kožné poranenia. Odstraňovanie týchto druhov je tiež veľmi problematické, 
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vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, aby sa dosiahli požadované výsledky 

(Cvachová, Gojdičová, 2003). [33] 

Úmyselná introdukcia rastlín bola často realizovaná zámerne s cieľom získania nových 

zdrojov potravy - ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum), kukurica siata (Zea mays), 

liečivých rastlín - puškvorec lekársky (Acorus calamus), medonosných rastlín - agát biely 

(Robinia pseudoacacia), glejovka americká (Asclepias syriaca), krmovín - pagaštan konský 

(Aesculus hippocastanum), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), okrasných druhov - 

boľševník obrovský (Hercaleum mantegazzianum), javorovec jaseňolistý (Negundo 

aceroides), astra novobelgická  (Aster novi-belgii), produkčných drevín v lesnom 

hospodárstve - dub červený (Quercus rubra), borovica vejmutovka (Pinus strobus), topoľ 

kanadský (Populus x canadensis). [34] 

3.4. Hlavné faktory ohrozenia živočíchov 

Hlavnými faktormi ohrozenia živočíšnych druhov a ich populácií sú: 

1. narušenie, degradácia biotopu

2. ochudobnenie potravných zdrojov

3. nadmerný lov

4. náhodný lov

5. zámerná likvidácia

6. negatívny vplyv introdukovaných druhov [35]

V roku 1980, kedy bola prijatá Svetová stratégia ochrany prírody, boli stanovené 

základné úlohy ochrany fauny (WCS – World conservation strategy): 

1. zabrániť vymieraniu všetkých druhov

2. udržať dostatočne životaschopné populácie

3. udržať početnosť hospodársky významných druhov, racionálne ich využívať

4. zabezpečiť stabilnú reprodukciu hospodársky významných druhov

5. chrániť dynamiku ekosystémov [36] [37]

Vyhynutých bolo už vyše 110 druhov cicavcov, 150 druhov vtákov, oproti tomu 

vyšľachtených bolo už viac ako 800 rás domácich zvierat. Rýchlosť vymierania sa vďaka 

ľudskej činnosti rapídne skracuje (33 druhov vyhynulo za 1800 rokov, 30 druhov za ďalších 

100 rokov a 60 druhov za posledných 50 rokov!). V súčasnosti je ohrozených druhov 

živočíchov viac ako 700 druhov. [38] 
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Dront nelietavý, syn. dront maurícijský (ľudovo dodo; lat. Raphus cucullatus) bol asi 

meter vysoký nelietavý vták z ostrova Maurícius z čeľade drontovité. Tento dnes už vyhynutý 

vták sa živil ovocím a hniezdil na zemi. Mal dlhé nohy, malé a krátke krídla (nevedel lietať) a 

23 cm dlhý, tvrdý a zahnutý zobák. Bol dlhý asi 1 meter a vysoký a vážil približne 25 kg. 

Obr. 8. Vyhynutý druh dront nelietavý (Raphus cucullatus), zdroj: [39] 

Dront sa vôbec nebál ľudí a navyše nelietal, čo z neho robilo ľahkú korisť. Ako prví 

zbadali dronta portugalci, ktorí na ostrove pristáli v roku 1505. Názov dodo pochádza 

zo staroportugalského slova „doudou“, čo znamená „hlupák“. Už Portugalci zistili, že dront 

má príliš tuhé mäso a je veľmi špinavý. Neskorší holandskí stáli osadníci nazývali tohto vtáka 

pre jeho nepríjemnú chuť a štruktúru mäsa Walgvogel – odporný vták. Ľudia skúšali 

konzumovať jeho vajcia. To však nebol hlavný problém zmenšovania jeho populácie. Keď 

na Maurícius prišli prví osadníci, priviezli so sebou aj ďalšie zvieratá, ktoré predtým na ostrove 

nežili, vrátane ošípaných, potkanov a opíc, ktoré vykrádali jeho hniezda. Za vyhynutie tohto 

druhu sa podpísalo aj klčovanie lesov, kde dront žil. Všeobecne sa udáva, že dront vymrel 

v roku 1662, kedy stroskotaný námorník Volkert Evertsz zbadal posledný žijúci exemplár. Iné 

zdroje ale jeho vyhynutie posúvajú až k roku 1681. Keďže pred Evertszom bol dront videný 

naposledy roku 1638, predpokladá sa, že dront bol už v šesťdesiatych rokoch 17. storočia 

veľmi vzácny. Zo štatistickej analýzy loveckých záznamov z tých čias sa dá vyčítať dátum 

vyhynutia k roku 1693, pričom interval s 95% istotou je medzi rokmi 1688 a 1715. Posledný 

známy dront bol zabitý menej ako sto rokov po objave tohto druhu. Žiadne kompletné 

exempláre sa nezachovali, hoci veľa múzeí vlastní jeho kostru. Jedna úplná kostra sa nachádza 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Drontovit%C3%A9
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v Maurícijskom historicko-prírodnom múzeu. V jednom múzeu v Južnej Afrike sú vystavené 

jeho vajcia. Z týchto zvyškov sa analyzovala jeho DNA a potvrdilo sa, že bol blízkym 

príbuzným holubov z Afriky a obzvlášť južnej Ázie. Vyhynutie dronta bolo pre Maurícius 

katastrofou, ktorá nezostala bez následkov (Witmer, Cheke, 1991). 

V priebehu 19. storočia zaznamenali prírodovedci, že na ostrove Maurícius začala 

ubúdať kedysi dominantná drevina – strom Sideroxylon grandiflorum (syn. Calvario major, 

syn. Bumelia major). Sprvu nenápadný ústup sa premenil v stále rýchlejšie vymieranie. 

Na začiatku 20. storočia začali rôzne prírodovedecké inštitúcie a spolky biť na poplach a 

založili projekt na záchranu ohrozeného druhu, ale ten bol úplne neúspešný. V 70. rokoch 20. 

storočia už údajne existovalo iba 13 exemplárov. Všetky boli staré cez 300 rokov. Vtedy si 

americký ekológ Stanley Temple všimol fakt, že vlastne na celom ostrove nie je známy výskyt 

stromu mladšieho ako posledný existujúci výskyt dronta a vyslovil hypotézu, že príčinou 

vymierania Sideroxylon grandiflorum je vymretie dronta. Podľa jeho hypotézy totiž semená 

tohto stromu majú príliš tvrdý obal a aby vyklíčili, potrebovali byť natrávené v drontovom 

žalúdku. Po sériách niekoľkých pokusov potom prišiel s riešením – namiesto drontov môže 

rovnako dobre poslúžiť moriak. Potom sa už mohol plne rozbehnúť projekt na záchranu 

ohrozeného druhu a v súčasnosti sa začínajú na ostrove zakladať nové porasty tohto stromu 

(Hershey, 2004). [40] 

Medzi ďalšie vyhynuté druhy patrí napr. holub sťahovavý (Ectopistes migratorius). 

Obr. 9. Holub sťahovavý (Ectopistes migratorius) vyhynutý od r. 1914, zdroj: [41] 

Holub sťahovavý (Ectopistes migratorius) je vyhynutý druh z čeľade holubovité. Holub 

sťahovavý bol pravdepodobne jedným z najhojnejšie sa vyskytujúcim vtákov na zemi. 

V obrovských kŕdľoch obýval listnaté lesy východne od Skalistých hôr v Severnej Amerike. 

Počty tohto druhu vtáka dosahovali až dve miliardy jedincov a odhaduje sa, že ich počet bol na 

úrovni 40 % počtu všetkých severoamerických vtákov. Po osídlení Ameriky bielymi 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanley_Temple&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Holubovit%C3%A9
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skalist%C3%A9_hory
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prisťahovalcami boli tieto vtáky lovené pre mäso, ale aj pre zábavu. Stavy týchto vtákov začali 

rýchlo klesať. Posledný divo žijúci jedinec bol zastrelený v roku 1900 a posledný jedinec tohto 

druhu uhynul v ZOO v Cincinnati v roku 1914. Prírodovedec Alexander Wilson pozoroval ešte 

na začiatku 19. storočia kŕdeľ týchto vtákov, v ktorom bolo podľa jeho odhadu 2 230 272 000 

jedincov. 8. apríla 1873 bol v americkom štáte Michigan pozorovaný kŕdeľ, ktorého prelet 

jedným miestom trval od 07:30 rána do 16:00 popoludní. Kŕdle týchto holubov v roku 1870, v 

čase keď už začali ich stavy klesať, boli okolo 1 600 metrov široké a 512 km dlhé. Už pôvodní 

obyvatelia nového sveta lovili holuby sťahovavé a hlavne ich mláďatá pre ich chutné mäso a 

toto mäso sa stalo spestrením jedálnička aj pre prisťahovalcov z Európy. Lov tieto obrovské 

populácie vtáctva sprvoti veľmi neohrozoval, no v roku 1830 sa stal odstrel holubov 

neoficiálnou disciplínou v streľbe na pohyblivý terč. V kombinácii s hromadným lovom pre 

mäso, odstrel a odchyt do sietí sa stalo, že v roku 1850 začal byť pokles stavu týchto vtákov 

badateľný. Začalo sa hromadné zabíjanie týchto vtákov, holuby boli po miliónoch strieľané na 

svojich hniezdiskách. Vyrušovanie počas hniezdenia spôsobilo, že vtáci svoje hniezda 

predčasne opúšťali a populácia sa prestávala obnovovať. V roku 1855 bolo len do New Yorku 

poslaných 300 000 ulovených holubov. Len v jediný deň 23. júna 1860 bolo v Rapids v 

Michigane zabitých 235 200 vtákov. V roku 1874 bolo v Oceana County (tiež Michigan) 

ulovených milión holubov a o dva roky neskôr počas vrcholu sezóny bolo za jediný týždeň 

postrieľaných 400 000 vtákov tohto druhu a za celý rok padlo 1 600 000 jedincov. V roku 

1878 bolo na jednom hniezdisku za jeden deň zabitých niekoľko desiatok tisíc vtákov. Aby 

bola uspokojená požiadavka trhu, mŕtve holuby boli po miliónoch odosielané vlakom do 

veľkých miest na východnom pobreží. V roku 1888 bol pozorovaný posledný veľký kŕdeľ 

týchto vtákov. V roku 1896 sa zlietlo k poslednému hromadnému hniezdeniu blízko Bowling 

Green v štáte Ohio 250 000 holubov sťahovavých. Správa o tomto hniezdisku sa rýchlo 

rozšírila medzi lovcami. Počas lovu v ňom padlo za obeť 240 000 kusov, 100 000 mláďat 

zahynulo. Mŕtvoly vtákov boli naložené do vlaku, ktorý sa vykoľajil. 200 000 mŕtvych vtákov 

bolo vyklopených do rokliny, kde zhnili. Nažive zostalo posledných 5 000 jedincov, ktoré ale 

nikdy nezahniezdili. Holub sťahovavý sa ako druh už nedal zachrániť. Posledný divo žijúci 

jedinec bol zastrelený v Ohiu 24. marca 1900. Z miliardových kŕdľov prežila malá skupina 

holubov sťahovavých v zoologickej záhrade v Cincinnati. V roku 1909 zostali iba dva samce a 

jedna samica. Prvý samec uhynul v roku 1910, smrťou druhého v roku 1912 sa skončili všetky 

nádeje na záchranu tohto druhu. Posledný jedinec, samica menom Martha, zahynula 1. 

septembra 1914 (Fuller, 1987, Schorger, 1955). [42] 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceana_County&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ohio
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cincinnati
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Na území Slovenska bolo vyhynutých 37 druhov bezstavovcov, 6 druhov rýb, 36 druhov 

vtákov (drop je na pokraji vyhynutia), 4 druhy cicavcov. Živočíchy  na  Slovensku  vyhynuté,  

z ktorých na Slovensku sú dnes  k dispozícii už  len  zbierky  sú:  vyza  veľká (Huso huso), 

losos  atlantický (Salmo salar). Medzi najviac  ohrozené  živočíchy na Slovensku patria:  

blatniak tmavý (Umbra krameri),  korytnačka  močiarna (Emys orbicularis),  drop veľký (Otis 

tarda),  krakľa belasá (Coracias garrulus),  sága  stepná (Saga pedo), jasoň  červenooký 

(Parnassius apollo),  kamzík  vrchovský  tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica),  zubor  

európsky (Bison bonasus). [43] 

V súčasnosti je jedným z problémov aj rozdielny záujem jednotlivých ekonomických 

a ochranárskych skupín. Problémy pri ochrane druhov sú viditeľné pri stretoch záujmov: 

ochranári versus poľovníci. Cieľom ochrany prírody je zachovať druhy v ich prirodzenom 

prostredí v dostatočne veľkých populáciách, ktoré umožňujú úspešné rozmnožovanie a tým 

zabezpečujú stabilitu populácií. Cieľom poľovníckych združení je najmä ochrana 

a zveľaďovanie poľovnej zveri a eliminácia šeliem, ktoré sa týmito druhmi živia. Pri 

každoročnom sčítavaní poľovnej zvery a šeliem dochádza k disproporciám, biológovia 

a poľovníci často uvádzajú rozdielne údaje. 

poľovníci ochranári 
zvyšovanie počtu poľovnej zveri (jelene, 
diviaky) 

optimum kmeňového stavu je 20 000 ks (v 
SR 30 000 ks) 

potlačovanie až likvidácia konkurenčných 
druhov (šelmy) 

ochrana šeliem (medveď, vlk, rys) 

trofejový lov mohutných samcov prírodný výber 
živorenie niektorých druhov na hranici 
populačného minima (zajace, prepelice, 
jarabice) 

ochrana druhov organizmov a ich stanovíšť 
(drop, prepelica, jarabica) 

Tab. 3. Strety záujmov medzi poľovníkmi a ochranárskymi skupinami, zdroj: Lisický (1996) 

Ďalším faktorom ohrozenia druhov je introdukcia. Ide o zavlečenie druhu mimo svojho 

prírodného areálu. Môže byť úmyselná, vykonaná priamo človekom zámerne s cieľom využitia 

druhu alebo neúmyselná, kedy druh využíva človeka a jeho dopravné systémy na rozširovanie 

mimo svoj prirodzený areál. Neuvážená introdukcia a následná aklimatizácia organizmov môže 

zapríčiniť v autochtónnych biocenózach priam pohromu, napr. introdukcia ropuchy obrovskej 

Bufo marinus do Austrálie, ktorá začala v tridsiatych rokoch 20. storočia s cieľom, aby zničila 

škodlivý hmyz na plantážach cukrovej trstiny. Ropucha obrovská pochádza z Južnej Ameriky, 

dorastá do veľkosti až 25 cm a jej jedovatý sekrét je nebezpečný i pre drobné a stredne veľké 
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cicavce. Po niekoľkých rokoch sa tento druh stal pliagou štátu Queensland a pri jeho súčasnom 

premnožení vzniká obava, že prispeje k záhube vtákopyskov. [44] 

Obr. 10. Ropucha obrovská (Bufo marinus) – druh introdukovaný do Austrálie, zdroj: [45] 

V našich podmienkach medzi úspešné introdukcie patrí introdukcia bažanta obyčajného 

(Phasianus colchicus), muflóna lesného (Ovis musimon), králika divokého (Oryctolagus 

cuniculus), ondatry pižmovej (Ondatra zibethica). 

Medzi zavlečené druhy fauny SR patria: 

• Ryby: sivoň americký (Salvelinus fontinalis), síh severný (Coregonus lavaretus),

sumček americký (Ictalurus nebulosus), slnečnica pestrá (Lepomis gibosus)

Obr. 11. Slnečnica pestrá (Lepomis gibosus) – druh introdukovaný na Slovensko, zdroj: [46] 

• Vtáky: morka obyčajná (Meleagris gallopavo), bažant obyčajný (Phasianus colchicus)

• Cicavce: kamzík alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra), jeleň wapiti (Cervus

canadensis), jeleň maral (Cervus elaphus sibiricus), muflón lesný (Ovis musimon),

koza bezoárová (Capra aegagrus), jeleň sika (Cervus nippon), nutria riečna

(Myocastor coypus) [47], králik divoký (Oryctolagus cuniculus), ondatra pižmová

(Ondatra zibethica).
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Distribúcia domestifikovaných zvierat na Slovensku prebiehala už v minulých storočiach, 

išlo o druhy ako napr. kôň obyčajný (Equus caballus), ovca domáca (Ovis aries), somár 

domáci (Equus asinus f. domestica), koza domáca (Capra hircus), sviňa domáca (Sus scrofa f. 

domestica), mačka domáca (Felis silvestris f. catus), pes domáci (Canis lupus f. familiaris). 

Nejde však o plnú náhradu pôvodne žijúcich druhov, často ide o to, že tieto vyšľachtené druhy 

sú hostiteľmi a prenášačmi mnohých parazitov a chorôb, v minulosti už bol zaznamenaný 

prenos aj na príbuzné divo žijúce druhy. 

Doprava je jedným z prostriedkov neúmyselnej introdukcie. Transport rastlinného 

materiálu (pestovanie niekoľkých významných druhov obilia, zemiakov po celom svete) viedlo 

k distribúcii na nich viazaných škodcov, napr. pásavka zemiaková (Leptinotarsa 

decemlineata). Plavebné cesty a lodná doprava (budovanie kanálov a iných plavebných ciest za 

účelom skracovania trás) umožňujú organizmom prekročiť biogeografické hranice rozšírenia, 

napr. potkan hnedý (Ratus norvegicus), myš domová (Mus musculus). 

Zvieratá z kožušinových fariem, domáce zvieratá úžitkové a neúžitkové zvieratá môžu 

byť niekedy vypustené úmyselne s cieľom „obohatiť“ prostredie, napr. nutria riečna 

(Myocastor coypus), psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides), ondatra pižmová 

(Ondatra zibethicus), medvedík čistotný (Procyon lotor). [48] 

Pri ochrane populácií jednotlivých druhov sa často využíva reštitúcia. Ide o znovu 

navrátenie druhu do prírodného areálu (tur divý Bos primigenius, daniel škvrnitý Dama dama, 

zubor lesný Bison bonasus, bobor vodný Castor fiber). 

V roku 2003 bol holandskou mimovládnou organizáciou Large Herbivore Foundation 

vypracovaný Projekt reštitúcie zubra lesného (Bison bonasus) v NP Poloniny za participácie 

ŠOP SR Banská Bystrica. Z európskych chovov bolo vytipovaných 5 jedincov zubra na 

základe genetických analýz tak, aby korešpondovali z genetickým zložením zubrov v 

Bieszczadoch, aby sa minimalizoval efekt inbrídingu, keďže v budúcnosti bol predpoklad 

kontaktu migrujúcich jedincov z Poľska s jedincami z reštitúcie. Zubry sú od vypustenia do 

voľnej prírody pravidelne raz týždenne sledované terestrickou rádiotelemetriou. Na základe 

253 údajov z rádiotelemetrického monitoringu sa zistilo, že domovský okrsok zubrov po 

vypustení do voľnej prírody mal rozlohu cca 8000 ha (Pčola, Gurecka, 2008). [49] 

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je na Slovensku chránený. Príčiny postupného 

zníženia lokalít výskytu druhu sú: opustenie klasických spôsobov pastevného hospodárenia, 

zvyšujúca sa chemizácia v poľnohospodárstve, rozorávanie alebo zarastanie lúk a pasienkov. 

Na druhej strane sa syseľ dostáva na územia, ktoré nie sú pre neho typické (letiská, golfové 
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ihriská), kde nachádza tento druh optimálne podmienky. Reštitúcia sysľa pasienkového na 

Slovenku prebieha na zabezpečenie potravnej základne pre orla kráľovského (Aquila heliaca) 

a sokola rároha (Falco cherrug). Reštitúcia je realizovaná (a hlavne financovaná) v rámci 

projektov LIFE “Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát” a “Ochrana sokola 

rároha v Karpatskej kotline”. Oba dravce sú špecializované na lov sysľa. Cieľom reštitúcie je 

vytvoriť stabilné a reprodukcie schopné lokálne populácie tohto druhu (Baláž, Jančová, 

Ambros, 2008). [50] 

4. ÚZEMNÁ OCHRANA PRÍRODY – OCHRANA EKOSYSTÉMOV

4.1.  Krajina 

Krajina je určitá prirodzene ohraničená časť zemského povrchu, kde sa v priebehu času 

ustaľovala dynamická rovnováha medzi geinickými (substrát, reliéf), meteorickými (slnečné 

žiarenie, voda, ovzdušie tvoriace klímu) a biologickými zložkami (organizmy vrátane človeka). 

Poznáme však viacero definícií krajiny. Najčastejšími definíciami sú: 

Krajina je časť zemského povrchu, ktorá podľa svojho vonkajšieho obrazu a vzájomného 

pôsobenia svojich javov, tak ako vnútorných a vonkajších vzťahov polohy, tvorí priestorovú 

jednotku určitého charakteru a na geografických hraniciach prechádza v krajiny iného 

charakteru. 

Krajina je heterogénna časť zemského povrchu skladajúca sa zo súboru vzájomne sa 

ovplyvňujúcich ekosystémov, ktorý sa v danej časti povrchu v podobných formách opakuje. 

Krajina je časť zemského povrchu s charakteristickým reliéfom, tvorená súborom 

funkčne prepojených ekosystémov a civilizačnými prvkami. 

Krajina vzniká a vyvíja sa pod vplyvom tzv. krajinotvorných faktorov. Ide o faktory, 

ktoré vplývajú na vznik určitého typu krajiny. Rozoznávame faktory prírodné a antropogénne. 

Medzi prírodné faktory zaraďujeme abiotické faktory (geofaktory, klimatické, hydrologické) a 

biotické faktory. Antropogénne faktory ovplyvňujú prírodné faktory, pôsobia vždy súčasne a 

na seba navzájom. Krajinotvorné procesy sú procesy, ktorými vzniká určitý typ krajiny, ide o 

biotické aj abiotické procesy, prírodné aj antropogénne, ktoré spôsobujú neustále väčšie či 

menšie zmeny v krajine. [51] 
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4.2. Geofaktory a krajina 

Predovšetkým ide o horotvorné procesy  ako je vrásnenie a samotné zloženie litosféry 

(druhy hornín). Bezprostrednými geofaktormi sú charakter georeliéfu a druh a typ pôdy. 

Georeliéf je charakterizovaný predovšetkým nadmorskou výškou, výškovými rozdielmi, 

terénnymi tvarmi, sklonom a expozíciou svahov. Pôdy sú výsledkom horninového zloženia, 

klímy a činnosti živých organizmov. [51] 

4.3. Klimatické a hydrologické faktory a krajina 

Klimatické faktory sú primárne ako slnečné žiarenie a prítomnosť vody v atmosfére 

a bezprostredné ako sú teplota, zrážky, vzdušné prúdenie. Hydrologické faktory pôsobia 

pomocou vôd viazaných na zemský povrch ako sú povrchové vody (tečúce, stojaté, morské) a 

podzemných vôd (vodné zdroje, krasové javy). Všetky uvedené faktory sa zúčastňujú na 

krajinotvorných procesoch, sú ich súčasťou. [51] 

4.4. Biotické faktory a krajina 

Pod biotickými faktormi sa chápu všetky živé organizmy (okrem človeka). Rastlinstvo – 

vegetačné formácie majú na krajinu významný vplyv (tvorba biomasy, humusu, ovplyvnenie 

napr. pôdnych pomerov a pod.). Živočíšstvo má na krajinu  menší vplyv, ide len o tzv. lokálne 

významné ovplyvnenie charakteru krajiny (spásanie, zošľapávanie a pod.). [51] 

4.5. Antropogénne faktory a krajina 

Antropogénne faktory sú v dnešnej dobe veľmi významným krajinotvorným faktorom, 

ich vplyv sa prirovnáva ku geofaktorom, ide o intenzitu a charakter ovplyvnenia prírodných 

podmienok človekom. V súčasnej stredoeurópskej krajine prevažujú, prejavujú sa už od 

mezolitu (išlo o zásahy v prirodzených lesoch – umelé požiare), v súčasnosti ide hlavne o 

využívanie krajiny človekom (napr. poľnohospodárstvo, ťažba, osídlenie). 

Vzhľadom na súčasnú potrebu obnovy krajiny, sa využívajú rôzne re-aktivity, ktorých 

cieľom je obnova krajiny blížiaca sa k tzv. potenciálnej krajine. 
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Potenciálna krajina je krajina aká by tu existovala, keby do nej človek nezasahoval, v 

reálnej krajine už vidieť vplyv a výsledky ľudskej činnosti. Človek svojou činnosťou krajinu 

ovplyvňuje a v niektorých prípadoch môže dôjsť až k jej narušeniu. Z hľadiska stupňa 

narušenosti existujú rôzne typy krajiny. 

Typy krajiny z hľadiska narušenosti: 

• prírodná krajina, resp. prakrajina (pôvodná krajina) – krajina, ktorá je utváraná výhradne

prírodnými faktormi, pretrváva do neolitu, prakrajina – posledné štádium pred

skultúrnením, dnes sa vyskytuje už len v neprístupných oblastiach, jej autoregulácia nie je

narušená, nie je ovplyvnená človekom, tento typ krajiny je predmetom ochrany prírody

• prirodzená krajina (pôvodná krajina) – krajina, ktorá je pokrytá prirodzenou vegetáciou,

je už čiastočne ovplyvnená človekom, ale nie je tu narušená autoregulácia, taktiež sa tu

dáva prednosť ochrane prírody pred hospodárskym využívaním, keby ustali

antropogénne vplyvy tak sa vytvorí tzv. potenciálne prirodzená krajina

• kultúrna krajina – krajina ovplyvnená človekom, spolupôsobia tu antropogénne

(socioekonomické) vplyvy, obhospodarovaná, neustále potrebuje dodatkovú energiu

človeka na obhospodarovanie

• devastovaná krajina – krajina veľmi významne človekom ovplyvnená, autoregulácia je

nenávratne narušená, v tejto krajine sú potrebné aktivity na jej obnovu. [51]

4.6. Územná ochrana 

Územná ochrana vychádza u nás i vo svete z koncepcie systému niekoľkých typov 

chránených území, ktoré by sa vhodne doplňovali. Ochranný režim býva rôzny, počínajúc 

reguláciou niektorých činností až po úplný zákaz vstupu. Rozloha býva tiež rôzna – od 

niekoľkých metrov štvorcových až po tisíce štvorcových kilometrov. 

Ani dokonalá sieť chránených území však nevyrieši otázku ich kontaminácie zo vzduchu 

a okolitej intenzívne využívanej krajiny, ani problém ich postupného druhového 

ochudobňovania. Je potrebné rešpektovanie aj potreba navzájom prepojených funkčných 

územných jednotiek, ktoré síce nemajú význam a reprezentatívnosť vyhlásených chránených 

území, ale fungujú jednak ako refúgiá, jednak ako zábrany migračnej a reprodukčnej izolácie 

a ako stabilizujúce články krajiny. U nás a v ČR sú takéto jednotky označované ako biocentrá 

a biokoridory, v Nemecku sa hovorí o ekobunkách, v anglofónnej literatúre o MUMoch 
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(multiple-use-modules), ktoré sa prepájajú do siete za účelom predpokladaného zvýšenia 

ekologickej stability. V apríli 1992 kodifikovalo Uznesenie vlády SR č.319 tzv. Generel 

nadregionálneho územného systému ekologickej stability. Je reprezentovaný 1 biocentrom 

biosférneho významu, 9 biocentrami provinciálneho významu a 87 biocentrami 

nadregionálneho významu, ktorých ekostabilizačná funkcia je doplňovaná územnými 

systémami ekologickej stability (ÚSES) na úrovni regionálnej a lokálnej. V r.1995 bol 

spracovaný v spolupráci s IUCN materiál – Návrh ekologickej siete Slovenska. Elaborát 

vytipováva na území SR sieť významných, tzv. jadrových území (core areas) na úrovni 

európskej a národnej. Popritom boli vytipované tzv. územia rozvoja prírodných prvkov 

(nature development areas), ktoré budú podporované ako podporné územia a ekologické 

koridory. ÚSES SR je súčasťou európskej ekologickej siete EECONET. [52] 

V rámci programu MaB eviduje UNESCO od r. 1970 programy strategického 

manažmentu v existujúcich veľkoplošných chránených územiach ako tzv. biosphere reserves. 

Svetová sieť pozostáva zo 610 Biosférických rezervácií v 117 krajinách. [53] [54] 

Zo slovenských CHÚ sú to CHKO Slovenský Kras, CHKO Poľana, CHKO Východné 

Karpaty, TANAP. [55] 

Biosférické rezervácie sa skladajú z niekoľkých zón. Každá biosférická rezervácia by 

mala obsahovať 3 prvky: 

• jadrové územie (jedno alebo viac) – miesta slúžiace na ochranu biodiverzity, na

prieskum takmer nenarušených ekosystémov, výskum a iné málo zaťažujúce využitie,

napr. vzdelávanie

• nárazníková zóna – spravidla obklopuje jadro – využívaná na činnosti ekologicky

primerané, ako napr. environmentálne vzdelávanie, rekreácia, ekoturistika a tiež

aplikovaný a základný výskum

• prispôsobivé prechodné územie – zahŕňa rozmanité poľnohospodárske činnosti, sídla

a pod., v ktorom existuje spolupráca na spravovaní a TUR miestnych zdrojov.

Významné územia tzv. Svetového dedičstva sa evidujú od r.1972 v dvoch kategóriách: 

príroda a kultúra. Výbor svetového dedičstva schválil a zapísal do Zoznamu svetového 

dedičstva doteraz 7 lokalít zo Slovenskej republiky: 

5 kultúrnych lokalít: 

• Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia (zápis: Kolumbia-Cartagena, 1993)

[56]
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• Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia:   (zápis: Kolumbia-Cartagena, 1993,

rozšírenie 2009) [57]

• Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (zápis: Kolumbia-Cartagena,

1993) [58]

• Historické jadro mesta Bardejov (zápis: Austrália-Cairns, 2000) [59]

• Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka (zápis: Kanada-Quebec, 2008)

2 prírodné lokality: 

• Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu (zápis spolu s Maďarskom v Berlíne,

1995) s rozšírením o Dobšinskú ľadovú jaskyňu a Stratenskú jaskyňu (zápis: Austrália-

Cairns, 2000) podľa časti nominačného projektu Rokliny Slovenského raja,

predloženého 26. 6. 1997 [60]

• Karpatské bukové pralesy spolu s Ukrajinou a Poľskom (zápis: na Novom Zélande,

2007). [61]

4.6.1. Evidencia CHÚ podľa IUCN 

Chránené územie je zadefinované ako geografický priestor, poznaný, vyhradený a 

manažovaný pomocou legálnych alebo iných efektívnych prostriedkov zabezpečujúcich 

dlhodobú ochranu prírody so zabezpečením ochrany ekosystémov a kultúrnych hodnôt (IUCN, 

2008). 

NP (IUCN, 1969) je rozsiahle územie, ktoré predstavuje jeden alebo viac ekosystémov, 

málo alebo vôbec nezmenených činnosťou človeka, kde druhy rastlín, živočíchov a neživá 

príroda majú zvláštny vedecký, výchovný a odpočinkový význam, alebo kde existuje krajina 

s veľkým estetickým významom. 

Kategórie chránených území IUCN boli viackrát prehodnocované a v súčasnosti pre ne 

a pre ich manažment platí Smernica EUROPARC A IUCN (2000). 

IUCN vedie evidenciu chránených území v šiestich kategóriách (EUROPARC A IUCN, 

2000): 

Ia Strict Nature Reserve: protected area managed mainly for science 

Prísna prírodná rezervácia: chránené územie vyhlásené najmä na vedecké účely, je to 

suchozemské alebo morské územie vyznačujúce sa výnimočnými alebo reprezentatívnymi 

ekosystémami, geologickými alebo fyziologickými znakmi a/alebo druhmi, ktorého manažment 

sa v prvom rade orientuje na vedecký výskum a/alebo monitoring životného prostredia. 
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Ib Wilderness Area: protected area managed mainly for wilderness protection 

Územie (areál) divočiny: chránené územie vyhlásené najmä na ochranu divočiny, je rozsiahle 

pôvodné alebo mierne zmenené suchozemské a/alebo morské územie so zachovaným 

prírodným charakterom, bez trvalého alebo významnejšieho osídlenia, ktorého ochrana a 

manažment slúži na zachovanie jeho prírodného stavu. 

II. National Park: protected area managed mainly for ecosystem protection and recreation

Národný park: chránené územie, vyhlásené (zriadené) predovšetkým na ochranu ekosystémov 

a na oddych, ide o prírodné suchozemské alebo morské územie, vyhlásené na (a) ochranu 

ekologickej integrity jedného alebo viacerých ekosystémov v záujme súčasnej a budúcich 

generácií, (b) ukončenie exploatácie alebo nevhodného využívania, ktoré bránia dosiahnutiu 

cieľov vyhlásenia a (c) ako potenciál na získavanie duševných zážitkov, ako aj na poskytnutie 

vedeckej, vzdelávacej a rekreačnej ponuky pre návštevníka, pričom všetky musia byť v súlade s 

prírodou a kultúrou. 

III. Natural Monument: protected area managed mainly for conservation of specific natural

features  

Prírodná pamiatka: chránené územie vyhlásené predovšetkým na ochranu zvláštneho 

prírodného výtvoru, územie zahŕňajúce jeden alebo viacero pozoruhodných alebo jedinečných 

prírodných alebo prírodno-kultúrnych významných alebo unikátnych výtvorov, ktoré sú cenné 

svojou vzácnosťou, reprezentatívnosťou, estetickou kvalitou alebo kultúrnym významom. 

IV. Habitat/Species Management Area: protected area managed mainly for conservation

through management intervention 

Chránené územie (areál) starostlivosti o stanovištia/druhy: chránené územie s cielenými 

manažmentovými zásahmi, suchozemské alebo morské územie, v ktorom sa vykonávajú zásahy 

s cieľom zabezpečiť ďalšiu existenciu biotopu a/alebo uspokojiť potreby určitého druhu. 

V. Protected Landscape/Seascape: protected area managed mainly for landscape/seascape 

protection and recreation 

Chránené suchozemské (krajinné)/morské  územie: územie, ktorého manažment je 

zameraný predovšetkým na ochranu suchozemského (krajinného) alebo morského územia a 

slúži na rekreáciu, je to suchozemské, prípadne pobrežné alebo morské územie, ktoré získalo 

dlhodobou súčinnosťou človeka a prírody špecifický charakter výnimočných estetických, 

ekologických a/alebo kultúrnych hodnôt, často má jedinečnú biologickú rozmanitosť. Pre 

ochranu, zachovanie a ďalší vývin územia je nutné nerušené pokračovanie tohto tradičného 

spolužitia. 
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VI. Managed Resource Protected Area: protected area managed mainly for the sustainable

use of natural ecosystems 

Chránené územie (areál) so starostlivosťou o zdroje: chránené územie, ktorého manažment 

slúži na trvalo udržateľné využívanie prírodných ekosystémov. Územie zahŕňajúce najmä 

prírodné systémy v ich pôvodnom stave a ktorého manažment zaručuje trvalú ochranu a 

zachovanie druhovej rozmanitosti, súčasne však poskytuje aj prírodné produkty a služby na 

uspokojovanie potrieb spoločnosti podľa princípu trvalej udržateľnosti. [62] [63] 

4.6.2. Kategorizácia chránených území v SR 

Podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú na Slovensku vyhlásené 

nasledovné kategórie chránených území: 

CHKO (Chránená krajinná oblasť)  je definovaná ako rozsiahlejšie územie,  spravidla 

s výmerou  nad 1 000  ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie 

biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so 

špecifickými formami historického osídlenia. Na území chránenej krajinnej oblasti, ak v zákone 

nie je ustanovené inak, platí druhý stupeň ochrany. Celková výmera CHKO okrem 

maloplošných chránených území je 451 718 ha (MŽP SR, 2005).  V SR máme v súčasnosti 14 

chránených krajinných oblastí: CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy, 

CHKO Biele Karpaty, CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Ponitrie, CHKO 

Štiavnické vrchy, CHKO Horná Orava, CHKO Poľana, CHKO Cerová vrchovina, CHKO 

Východné Karpaty, CHKO Vihorlat, CHKO Latorica. 

NP (Národný park) je rozsiahlejšie územie,  spravidla s výmerou  nad 1 000  ha, 

prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a 

prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné 

dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na  území  národného 

parku,  ak  nie  je  v  tomto zákone ustanovené inak, platí tretí stupeň ochrany. Celková 

výmera NP okrem maloplošných chránených území je 244 975 ha (MŽP SR, 2005).  V SR 

máme v súčasnosti 9 národných parkov: TANAP, NAPANT, NP Malá Fatra, NP Slovenský 

raj, NP Muránska Planina, PIENAP, NP Poloniny, NP Veľká Fatra, NP Slovenský kras. 

CHA (Chránený areál)  je lokalita, spravidla  s výmerou do  1 000 ha, na  ktorej sú 

biotopy európskeho  významu alebo biotopy  národného významu, alebo ktorá je biotopom 

druhu európskeho  významu alebo biotopom  druhu národného významu a kde priaznivý stav 
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týchto biotopov záleží na obhospodarovaní  človekom. Za chránený  areál možno vyhlásiť  aj 

územie s trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov, rastlín, nerastov a skamenelín, 

plochy slúžiace na prírodovedecké účely a kultúrno-výchovné účely a  niektoré  časti  prírody 

dotvorené ľudskou činnosťou.  Na  území  chráneného  areálu  platí  tretí, štvrtý alebo piaty 

stupeň ochrany. V Slovenskej republike máme v súčasnosti 165 chránených areálov. 

PR, NPR (Prírodná rezervácia, Národná prírodná rezervácia) je lokalita, spravidla s 

výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené 

biotopy európskeho významu alebo biotopy  národného významu, alebo biotopy druhov 

európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu. Prírodná rezervácia, 

spravidla predstavujúca nadregionálne biocentrum ako  súčasť   najvýznamnejšieho  prírodného 

dedičstva štátu, môže byť vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu (NPR). Na  území  PR a 

NPR platí štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. V SR máme v súčasnosti 386 PR (MŽP SR, 

2005). 

PP, NPP (Prírodná pamiatka, Národná prírodná pamiatka) je bodový, líniový alebo 

iný maloplošný ekosystém, jeho zložky alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha, ktoré majú 

vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam. Na území PP a NPP platí 

4. alebo 5. stupeň ochrany. Jaskyne a prírodné vodopády sú podľa zákona považované za

prírodné pamiatky, resp. za národné prírodné pamiatky. V SR máme v súčasnosti 250 

prírodných pamiatok a 60 národných prírodných pamiatok (MŽP SR, 2005). 

CHKP (Chránený krajinný prvok) je významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu 

biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho 

významu. Na území CHKP platí 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany. [64] 

CHVÚ (Chránené vtáčie územie) predstavuje biotopy druhov vtákov európskeho 

významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov. Účelom vyhlásenia CHVÚ je zabezpečenie 

prežitia a rozmnožovania týchto druhov. CHVÚ sú súčasťou súvislej európskej sústavy 

chránených území NATURA 2000. [65] 

ÚEV (Územie európskeho významu)  je územie v SR tvorené jednou alebo viacerými 

lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu, na ochranu ktorých sa 

vyhlasujú chránené územia. 

Súkromné chránené územie je územie, ktoré spĺňa podmienky ustanovené zákonom 

o ochrane prírody a krajiny pre CHA, PR alebo PP. Jeho vlastník môže na základe

predloženého projektu ochrany požiadať krajský úrad o vyhlásenie súkromného chráneného 
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areálu, súkromnej prírodnej rezervácie alebo súkromnej prírodnej pamiatky. Na Slovensku sú 

od 1. apríla 2004 vyhlásené dve súkromné PR zamerané na záchranu lesov v strednej a 

východnej Európe. Ide o PR Vlčia (Čergovské pohorie) a PR Rysia (Strážovské vrchy) 

patriace Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK. [66] 

Stupne ochrany v SR sú určené podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny [64] 

I. stupeň  platí na celom území SR (výmera 3 767 971 ha, 76,84 % z územia SR) 

II. stupeň  platí v CHKO a CHKP (výmera 758 442 ha, 15,47 % z územia SR)

III. stupeň  platí v NP, CHA a CHKP (výmera 265 400 ha, 5,41 % z územia SR)

IV. stupeň  platí v CHA, CHKP, PR a PP (výmera 18 716 ha, 0,38 % z územia SR)

V. stupeň  platí v CHA, CHKP, PR a PP (výmera 92 871 ha, 1,89 % z územia SR)

(MŽP SR, 2005).

 Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to 

potrebné na zabezpečenie starostlivosti o ne. Zóny sa vymedzujú a odstupňujú podľa povahy 

prírodných hodnôt v nich tak, aby piaty stupeň ochrany bol určený v zóne A, štvrtý stupeň 

ochrany v zóne B, tretí stupeň ochrany v zóne C a druhý stupeň ochrany v zóne D. 

5. OCHRANA PRÍRODY V MESTE

5.1. História vzniku miest 

Mesto od dávna plnilo mnoho dôležitých funkcií, išlo aj o sústredenie politickej moci 

(budovanie mohutných stavieb). Mestá, ako sídelné útvary plnili v histórii odlišné funkcie, ako 

poľnohospodárske vidiecke osídlenie. Ich funkcia mohla byť obchodná, správna, vojenská 

prípadne dopravná. Základným predpokladom pre vznik mesta je poľnohospodársky prebytok 

a preto mohli mestá vzniknúť až v tom štádiu vývoja spoločnosti, kedy začali ľudia vyrábať 

viac potravín, ako ich spotrebovali a kedy bolo možné tieto prebytky efektívne sústreďovať do 

blízkosti spotrebiteľov. Preto vznikali prvé mestá na veľmi úrodných miestach ako boli 

zavlažované oblasti juhozápadnej Ázie, údolia Nílu, oblasti pri Induse alebo pri dolných tokoch 

čínskych riek. Najstaršie známe mesto chránené hradbou (paleolit, 9000 rokov p.n.l.), je 

Jericho, ktoré je jedným z najdlhšie kontinuálne osídlených miest na svete na západnom brehu 
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Jordánu, severovýchodne od Jeruzalema. Ďalšie mesto Ur (5000 p.n.l.), malo pyramídový tvar 

s ostrovčekmi zelene (dnes: Tell al-Mukajjar).  Bol to sumerský mestský štát v južnej 

Mezopotámii na brehu rieky Eufrat. Visuté babylonské záhrady sú príkladom prepojenia 

architektúry so zeleňou (asi 90 km od Bagdadu v dnešnom Iraku na brehoch rieky Eufrat), 

mesto Babylon sa preslávilo predovšetkým jedinečnými stavbami: babylonskou vežou, 

mocnými hradbami a najmä visutými Semiramidinými záhradami). 

Obr. 12. Visuté záhrady Semiramidine v Babylone, zdroj: [67] 

V Európe vznikali prvé mestá v Stredomorí. Najskôr to boli fenické mestá, ktoré sa 

venovali námornému obchodu a výbojmi si zaisťovali zázemie za účelom zásobovania 

potravinami. Grécke mestá mali vysokú úroveň (Votrubec, 1980). V stredoveku došlo k 

významnému rozvoju miest. Pri vzniku a vývoji osídlenia v Európe boli rozhodujúce tradície 

Rímskej ríše, ktoré spočívali v jej civilizácii, v ktorej mestá tvorili základnú osnovu sídelnej 

štruktúry. Boli to sídla obchodu, remesiel, správy a vojenských funkcií. Prebiehali tri základné 

spôsoby vzniku stredovekých miest: 

• priama nadväznosť na antické mestá

• vznik mesta z významnejších remeselných a obchodných osád, ktoré sa nachádzali pod

hradmi a okolo kláštorov

• zakladanie miest na zelenej lúke, na mieste, ktoré z ekonomických, vojenských alebo

politických dôvodov nadobudlo na význame (Halás, 2006).

Vývoj miest v jednotlivých krajinách bol odlišný, ale mestá mali niektoré spoločné znaky, 

ktorými sa líšili od vidieckeho okolia - trhy, slobodné postavenie ich obyvateľov, boli to aj 

cirkevné centrá, odlišná fyziognómia - hradby, murované domy. Stredoveké mesto je 

charakterizované najmä týmito vlastnosťami: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eufrat
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• je sídlom s väčším počtom obyvateľov a výraznejšou urbanistickou - architektonickou

výstavbou, často opevnené múrmi

• vysoký stupeň samosprávy

• rozvinuté špecializované remeslá

• pravidelné trhy

• slobodní obyvatelia, ktorí sa mohli voľne sťahovať, vlastniť pôdu a nemuseli odvádzať

robotu

• existencia škôl a cirkevných inštitúcií

• hospodársky vplyv na širšie okolie

• prítomnosť účelových stavieb hospodárskeho charakteru, radnica, kostoly, kláštory,

mestské špitály a fortifikačné stavby (Pašiak, 1980).

Novoveká mestská štruktúra nadväzuje na stredovekú štruktúru miest. V dôsledku 

geografických objavov dochádza k novej hierarchizácii miest a privilegovanú polohu získavajú 

západoeurópske prístavy a hlavné mestá, kde sa sústreďuje bohatstvo (Ivanička, 1971). Mestá 

sa najrýchlejšie rozvíjali v krajinách, kde sa rozvíjal priemysel. V 19. storočí najviac rástol 

podiel mestského obyvateľstva vo Veľkej Británii, v Nemecku a v USA. V období od 

priemyselnej revolúcie do I. svetovej vojny dochádza aj k vzniku troch základných zón v 

mestách: obytnej, priemyselnej, parkovej (Halás, 2006). Na vývoj miest majú naďalej veľký 

vplyv hospodárske a politické vplyvy ako aj poloha mesta. Ide však už najmä o rozvoj mestskej 

siete, ktorá sa vyvinula ako dôsledok historického vývoja a priemyselnej revolúcie. V 

súčasnosti sú typickými znakmi vývoja miest suburbanizácia a rýchly nárast obyvateľov miest 

po II. svetovej vojne, ktorý v súčasnosti prebieha najmä v rozvojových krajinách. [68] 

Proces postupného osídľovania je séria stavov kedy sa pôvodné, prevažne prírodné 

podmienky charakterizované často nízkou produktivitou, postupne menia na krajinu, na ktorej 

sú zjavné stopy silného ľudského vplyvu. Fungovanie mesta je len na základe vybudovania 

špeciálnych sietí, ktorými prúdia látky, energie a informácie. Pri definícii mesta nemožno 

použiť iba jedno kritérium a jestvuje viacero definícii pre vymedzenie pojmu mesta. Možno 

rozlišovať hľadisko geografické a sociologické, ktoré sú v súlade a vzájomne sa prelínajú. V 

geografickom ponímaní sa mesto odlišuje od okolitého vidieckeho prostredia štruktúrou, ktorá 

vyplýva najmä z antropogénnych premien geografického prostredia (Smailes, Hartley, 1961). 

Podľa sociologického výkladu je mesto zoskupením ľudí žijúcich životom odlišným od 

vidieckeho života. Mestá sú väčšie, plnia v sídelnej sieti špeciálne úlohy, sústreďujú sa tam 

záujmy väčších oblastí, pre ktoré sú mestá strediská a na väčších mestách sú závislé sídla 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Suburbaniz%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vidiek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nny_reli%C3%A9f
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nižšieho rádu. Mesto môže byť definované aj ako značné zoskupenie ľudí a ich bytov na 

neveľkom priestore a leží v miestach križujúcich sa ciest (Ratzel, 1891). Iná definícia 

charakterizuje mesto ako sídlo, kde prevažná časť obyvateľov pracuje v samotnom sídle, 

naproti čomu vidiecka obec je sídlo, kde pracuje mimo (Brunhes, 1942). Mesto je sídlo 

uzavreté, stále, značne veľké a husto zaľudnené, ktorého existencia nezávisí prevažne na 

teréne, na ktorom sa rozkladá ale na zväzkoch s rozsiahlymi priestormi na vyššom stupni 

organizácie súborného života (Sorre, 1952). Ďalšia definícia zas charakterizuje mesto ako 

historicky vzniknutý typ sídla, ktorý sa vyznačuje existenciou konkrétnej spoločnosti 

sústredenej na pevne stanovenom území so zvláštnou, právne vymedzenou organizáciou, alebo 

v rámci svojej činnosti vytvára zväzok trvalých materiálových usporiadaní o špecifickej 

fyziognómii, ktorú je možné uznať za zvláštny typ krajiny (Dziewonski, 1967). 

Pri vymedzovaní hraníc mesta je možné použiť viacero kritérií napr. právne 

administratívne, veľkostné, funkčné a fyziognomické (Verešík, 1955). Pričom geografické 

hranice mesta nemožno viesť iba na základe jediného činiteľa, lebo mesto je organizmus príliš 

zložitý, a jednotlivé javy tu spolu tesne a dialekticky súvisia a vzájomne sa podmieňujú 

(Votrubec, 1980). Pri zostavovaní štatistických ukazovateľov sa však zväčša aplikuje 

administratívne kritérium pre vymedzenie mesta a jeho hraníc. 

Mesto teda môžeme definovať ako: 

• súčasť zemského povrchu, ktorá sa odlišuje od okolitého vidieckeho prostredia

štruktúrou, ktorá vyplýva hlavne z antropogénnych premien geografického prostredia

• zoskupenie ľudí žijúcich odlišným životom od života vidieckeho

• diferencované využitie zeme (obytné, obchodné, priemyslové štvrte)

• územie skladajúce sa z 2 ekologických systémov, ktoré sa spolu súčasne v priestore

mesta vyskytujú, ale existuje medzi nimi veľmi málo spoločných väzieb. Primárna

produkcia mestských trávnikov, krov a stromov tvorí základ veľmi zjednodušenej

trofickej štruktúry, ktorá sa skladá len z niekoľko málo bylinožravcov a mäsožravcov.

Druhý systém sa sústreďuje okolo človeka a zahŕňa v sebe vstupy potravy a vody,

výstupy odpadov, parazity a dekompozitory. Subsystém okolo zvierat chovaných pre

potešenie je zviazaný s ľudským ekosystémom.

Počet obyvateľov v mestách sa stále zväčšuje, do polovice 19.st. žilo v mestách menej 

ako 15% obyvateľstva, v r.1900 to bolo 15%, v 80tych rokoch 20.storočia žilo v mestách už 

40% obyvateľstva. 
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5.2.  Negatívne dôsledky urbanizácie 

Zvýšená zástavba dosiaľ voľnej krajiny prináša so sebou negatívne následky. 

Urbanizovaná krajina znamená zmenu reliéfu, novú sieť povrchového odtoku, znečistenie 

ovzdušia, zmenšenie intenzity slnečnej radiácie, zvýšenú oblačnosť a zrážky, oteplenie, 

narušenie ekologickej rovnováhy rastlinstva a živočíšstva. 

Medzi základné negatívne javy urbanizácie patria akumulácia domového odpadu, zmeny 

v zložení ovzdušia, zmeny klimatických pomerov, zmenené pedologické podmienky, zmeny 

druhovej diverzity, hluk. 

5.2.1. Akumulácia odpadu v urbanizovanej krajine 

Produkcia odpadu je sprievodným znakom existencie človeka. Produkcia a vlastnosti 

odpadu závisia od rozvoja činnosti človeka a od zvyšovania jeho náročnosti. V prvopočiatku 

odpad produkovaný človekom bol podobný odpadu, ktorý sa vyskytoval v prírodnom 

ekosystéme. Tento, v rámci prirodzeného kolobehu živín, bol biologicky degradovateľný. 

Vývojom ľudských činnosti však sa začalo vyskytovať množstvo ťažko alebo 

nedegradovateľných odpadov, ktorým sa neúmerne zvyšovalo zaťaženie prírodného prostredia. 

Koncentrácia obyvateľstva do územných celkov spôsobuje asi 10 % nárast odpadu. Systém 

odstraňovania odpadu musí zodpovedať hygienickým, estetickým a urbanistickým 

požiadavkám. Systém musí byť prevádzkovo bezpečný, jednotlivé operácie systému musia na 

seba navzájom nadvädzovať a musia byť ekonomické. Domový odpad sa odstraňuje v troch 

častiach sídelnej štruktúry, a to v rámci bytu, resp. samostatného domu, sídliska a celého mesta 

(Čermák, 2007).  

5.2.1.1. História zberu a zhromažďovania odpadov 

Archeologické nálezy dokazujú, že už v kamennej dobe ukladali odpadové látky mimo 

svojho obydlia. Vo vyspelých východoázijských krajinách pred 5000 rokmi v mestách Indusu, 

Harapa a Mohenjodero používali skládky na kuchynský odpad ukončené veľkorozmernými 

zásobníkmi vyhotovenými z ílu. V období gréckej a rímskej kultúry bolo odstraňovanie odpadu 
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na vysokom stupni, možno hovoriť o organizovanom zbere odpadu. Úpadok v odstraňovaní 

odpadov nastal v stredoveku, kde obyvatelia miest vyhadzovali všetky druhy odpadov na ulicu. 

Mestské ulice boli pokryté odpadom, ktorý bol tvorený odpadom z domácnosti, ľudskými a 

zvieracími výkalmi a stojatou vodou čo bolo spojené s odporným zápachom. Objavovali sa 

sporadické pokusy na zabezpečenie čistenia ulíc. Čiastočné zlepšenie nastalo v 13. storočí. 

Nepriaznivý stav v zbere a odstraňovaní odpadu v niektorých mestách trval až do minulého 

storočia. Sústredenie obyvateľstva do mestských celkov, používanie uhlia na vykurovanie 

obydlí spôsobovalo nárast množstva odpadov. Taktiež časté epidémie, vyvolávané 

nehygienickým prostredím (napr. v roku 1830), si vyžadovali zabezpečovať čistenie ulíc a 

určitý systém odvozu odpadov. Odpad sa odvážal na skládky mimo mesta, kde jedna skupina 

pracovníkov bola zamestnaná na preosievanie odpadu, vyberanie uhlia, škváry, pôdy. 

„Vytriedený“ materiál bol zdrojom výroby napr. tehlových výrobkov, ktoré boli vraj výborným 

predajným materiálom, alebo boli zdrojom výpredaja získaného vytriedeného materiálu. Od 

roku 1790 do roku 1850 sa už vyskytujú v Londýne a v iných veľkomestách náznaky na 

zabezpečenie odvozu odpadov z miest. Išlo o pomerne primitívnu formu zhromažďovania 

odpadu v jamách pri budovách a v košoch, z ktorých sa po dlhšej dobe odpad odvážal 

jednoduchými vozmi. Odvoz odpadu musel zabezpečiť vlastník pozemku. Začiatkom 20. 

storočia sa zaviedol systémový zber odpadu do zberných nádob rôznych konštrukcií, ktoré sa 

vysypávali do zvláštnych zberných vozov zväčša ťahaných koňmi. Postupne sa zdokonaľoval 

spôsob zhromažďovania, a uľahčovala sa manipulácia s odpadom zmenou konštrukcie 

zberných vozidiel. S rozvojom výškovej zástavby sa na uľahčenie manipulácie s odpadom 

začali budovať špeciálne zariadenia na zber a zhromažďovanie odpadu (zhádzkové systémy, 

nákladné výťahy). [69] 

5.2.1.2. Manažment zberu odpadu 

Manažment zberu odpadu je časťou manažmentu odpadového hospodárstva 

urbanizovaného celku. Požiadavky pre spracovanie odpadového manažmentu mesta alebo obce 

možno stručne zhrnúť do nasledovných bodov: - množstvo odpadov – zloženie odpadov aj z 

hľadiska požadovaných komodít - zber odpadov - preprava odpadov - zhodnocovanie a 

zneškodňovanie odpadov. Pod manažmentom zberu odpadu, ako časti manažmentu 

odpadového hospodárstva urbanizovaného územia, rozumieme sled operácií, ktoré vznikajú u 

producenta a končia v mieste spracovania, resp. v mieste zneškodnenia. Operácie manažmentu 
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zberu pozostávajú zo zhromažďovania a odvozu. Tieto operácie sa navzájom ovplyvňujú a 

vplývajú na voľbu systému odstraňovania odpadu. Odstraňovanie domového odpadu sa 

vykonáva v troch častiach sídelnej štruktúry a to v rámci bytu, resp. samostatného domu, 

sídliska a celého mesta. Zvolený systém musí byť bezpečný a ekonomicky výhodný a musí 

vyhovovať estetickým, urbanistickým, ale najmä hygienickým požiadavkám (Čermák, 2007). 

Obr. 13. Manažment odpadového hospodárstva územného celku, zdroj: [69] 

5.2.1.3. Skládkovanie 

Skládky vytvárajú nový typ krajiny, zaberajú miesto (opustené lomy, povrchové bane), 

ohrozujú zdroje podzemnej vody. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie 

odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Skládkovanie je 

najhoršia alternatíva, v EÚ je to však najvyužívanejšia metóda likvidácie pevného komunálneho 

odpadu. Skládky odpadu musia byť vybudované a prevádzkované v súlade so smernicou EÚ o 

skládkach odpadov (Smernica rady 1999/31/ES). Skládkovanie predstavuje v súčasnosti stále 

najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadov. Skládky predstavujú v systéme hospodárenia 

s odpadmi posledný článok v reťazci odstraňovania odpadov. Jedná sa o zariadenie ktoré slúži 

na konečné uloženie odpadov s prihliadnutím na hygienické, geologické a environmentálne 

hľadiská tak, aby bolo zamedzené ohrozenie životného prostredia. K roku 2009 bolo na 

Slovensku prevádzkovaných 136 skládok odpadov. Skládka odpadov je miesto so zariadením 

na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. 
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Pri prevádzke skládky odpadov je potrebné zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu 

skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného: 

• emisiami zápachu a prachu

• vetrom odviatymi odpadmi

• hlukom a dopravou

• vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi

• tvorbou aerosólu

• požiarmi.

Riadené skládky odpadov predstavujú v súčasnosti najbezpečnejší a stále 

najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadov. Sú to stavby slúžiace na zneškodňovanie 

odpadu, ktoré minimalizujú negatívny vplyv uloženého odpadu na životné prostredie. Zároveň 

spĺňajú všetky požiadavky európskej a slovenskej legislatívy súvisiace s problematikou 

skládkovania odpadov. 

Neriadené skládky vznikli v minulosti ukladaním rôzneho typu odpadu bez 

rešpektovania ochrany životného prostredia. Tieto skládky sú nevhodne umiestnené, zloženie 

odpadu uloženého na skládku je často neznáme, na skládku majú voľný prístup živočíchy i 

ľudia. Neriadené skládky sa stávajú nebezpečnými aj z hľadiska šírenia chorôb, rozmnožovania 

parazitov a miestom šírenia inváznych druhov rastlín, znečisťujú povrchové i podpovrchové 

vody, veľmi často sa zapália samovznietením. Tieto skládky sa v súčasnosti označujú ako staré 

environmentálne záťaže a postupne sa musia odstraňovať.  

Nelegálne (čierne) skládky odpadov - sú to rôzne veľké smetiská ilegálne ukladaných 

odpadov, ktorých pôvodcami sú najčastejšie samotní občania, ale aj niektoré podnikateľské 

subjekty. Register skládok odpadov vedie všetky zaevidované skládky na území Slovenskej 

republiky. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované (napr. plošné rozšírenie skládky, zmeny 

objemu, zriadenie monitorovacieho systému, uzavretie skládky a pod.). Aktualizácia prebieha 

každoročne na základe hlásení pracovníkmi úradov ŽP (Šopinec, 2005). [70] 

5.2.1.4. Tekutý odpad 

Vysoký podiel medzi kvapalnými odpadmi predstavujú aj splaškové vody z kanalizácií 

miest a obcí, úniky zo septikov a pod. Kvapalný odpad je problematický svojím objemom, 

pretože obsah odpadových látok sa pohybuje priemerne len do 15% tuhých látok, zvyšok tvorí 

voda. Tekuté odpady z miest sa zbierajú do mestskej kanalizácie a končia v čistiarňach 
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odpadových vôd. Tekuté odpady sa zneškodňujú v čistiarňach odpadových vôd, ktoré 

zabezpečujú primerané vyčistenie vody a jej navrátenie do prírody. Nie všetok tekutý odpad 

však skončí v čistiarni. V menej vyspelých, ale aj vo vyspelých krajinách sa dostávajú do riek a 

potokov, prípadne i do podzemných vôd rôzne druhy tekutých odpadov. Takto znečistené 

povrchové i podpovrchové vody spôsobujú poškodenie ekosystémov, negatívne vplývajú na 

životné prostredie a môžu svojim zložením nepriaznivo ovplyvňovať zdravie človeka. [71] 

5.2.1.5. Spaľovne 

Spaľovanie je po skládkovaní najstaršia metóda zneškodňovania odpadu. Je to 

najradikálnejší a hygienicky najviac účinný spôsob. Spaľovanie v spaľovniach odpadov je častý 

spôsob likvidácie odpadov najmä vo vyspelých krajinách. Pri spaľovaní dochádza k zmenšeniu 

množstva odpadu až o 80 – 95%. K výhodám spaľovania odpadov patrí fakt, že sa výrazne 

zmenšuje množstvo tuhého odpadu uloženého na skládky, časť nebezpečných látok sa počas 

horenia odstráni alebo zachytí v účinných filtračných zariadeniach, pri horení sa uvoľňuje teplo 

využiteľné na vykurovanie alebo na výrobu elektrickej energie. K nevýhodám spaľovania 

odpadov patrí skutočnosť, že v prípade nedokonalého čistenia vznikajúcich splodín sa 

dostávajú nebezpečné plyny do ovzdušia a spôsobujú znečisťovanie životného prostredia. 

Spaľovanie je najdrahší spôsob nakladania s odpadmi (16 – 40 USD/1 tona). Vybudovanie 

kvalitnej, životné prostredie nezaťažujúcej spaľovne je veľmi drahé a je často dotované 

štátnymi financiami z daní občanov. Zo všetkých spaľovní sa uvoľňuje okrem oxidov uhlíka, 

dusíka, síry, ťažkých kovov aj niekoľko desiatok z 210 látok súborne označovaných ako 

dioxíny a furány. Okrem dioxínov sa v plynoch nachádza asi 250 rôznych uhľovodíkov a ďalšie 

desiatky neidentifikovateľných látok. Vplyv týchto chemických zlúčenín na zdravie človeka nie 

je v súčasnosti úplne známy a nie je známe ani to, v akých koncentráciách a vzájomných 

spolupôsobeniach sú nebezpečné pre zdravie. Východiskom a riešením problémov 

znečisťovania prostredia spaľovňami je modernizácia, prípadne odstavenie existujúcich a 

stavba nových ekologicky vhodných spaľovní. [72] 

Spaľovne sú v súčasnosti moderné, overené a bezpečné zariadenia, ktorých prevádzka je 

prísne kontrolovaná. Prevádzka spaľovní podlieha prísnym predpisom a kontrolám. Emisie zo 

spaľovní odpadov sú všeobecne veľmi nízke a sú nižšie ako emisie u iných energetických 

zdrojov spaľujúcich uhlie alebo biomasu. Spaľovne dokážu znížiť objem odpadu zhruba 

desaťnásobne a ich hmotnosť asi na jednu tretinu. Prevažná väčšina odpadov z procesu 
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spaľovania je recyklovaná a spätne slúži napríklad v stavebníctve alebo ako zdroj vzácnych 

látok. Zoznam spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov pravidelne eviduje a 

zverejňuje Slovenská agentúra životného prostredia na stránke enviroportal.sk. Z údajov za 

rok 2010 vyplýva, že na Slovensku sú prevádzkované dve spaľovne odpadov na komunálny 

odpad, s kapacitou väčšou ako 2 t/hod, od prevádzkovateľov OLO, a.s. (Bratislava) a Kosit, 

a.s. (Košice). [73] 

5.2.1.6. Separovaný zber odpadu 

Nové poznatky v odpadovom hospodárstve, najmä pri budovaní skládok odpadov a 

spaľovacích zariadení poukazujú na nevyhnutnosť riešiť redukovanie množstva komunálnych, 

priemyselných a nebezpečných odpadov. Separovaným zberom sa zníži množstvo 

komunálnych odpadov až o 50 % a zvýši sa využívanie druhotných surovín. Separovaný zber 

je zameraný najmä na látky, ktoré možno spracovaním zužitkovať ako surovinu (sklo, papier, 

kov, plasty) a na spracovanie organického materiálu. Separácia odpadu sa vykonáva najprv v 

domácnostiach a následne na sídlisku. Separovaný zber na sídliskách sa vykonáva pomocou 

zberných nádob alebo tiež pomocou vriec na odpad. Podľa umiestnenia zberného stanovišťa 

sú známe dve základné metódy separovaného zberu odpadov:  metóda odvážania a 

metóda prinášania. Pri zbere metódou odvážania sa vytriedené odpady zhromažďujú na 

zberných stanovištiach pri pozemku vlastníka objektu a odoberajú sa najčastejšie v týždenných 

intervaloch. Výhodou tohto systému je, že je prijateľnejší, pohodlnejší pre obyvateľstvo. 

Nevýhodou však je, že vyžaduje zvýšené náklady nielen na zberné nádoby ale tiež na logistiku. 

Metóda prinášania vyžaduje od obyvateľa priniesť zozbierané a vyseparované zložky 

odpadov na miesto zberu vyseparovaných zložiek, pričom sa rozlišujú zberné miesta 

s umiestnením stacionárnych kontajnerov a zberné dvory. Výhodou riešenia sú znížené náklady 

na zariadenie a jednoduchšia logistika odvozu. Podpora separovaného zberu je jedna z priorít 

pre poskytovanie prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia SR. 
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Obr. 14. Triedenie odpadu, vzory nádob na triedený odpad, zdroj: [74] 

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky 

a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a 

porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. Je ním teda ten „klasický“ zelený odpad, 

medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a 

stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, 

drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Ale je ním aj ten „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, 

zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, 

maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová 

vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a 

potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov. 

Biologickú úpravu (vrátane kompostovania a anaeróbnej digescie) možno považovať za 

recyklovanie, ak sa kompost (alebo digestát) použije na pôde alebo na produkciu rastového 

média. Zelená kniha o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii {SEK(2008) 2936} 

sa zameriava na prediskutovanie alternatív ďalšieho rozvoja nakladania s biologickým 

odpadom (Komisia európskych spoločenstiev, 2008). Sú v nej zhrnuté dôležité základné 

informácie o súčasných politikách nakladania s biologickým odpadom a nové výsledky 

výskumu v tejto oblasti. [75] 
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5.2.2. Zmeny v zložení ovzdušia 

Zdrojmi znečistenia ovzdušia v mestskom prostredí sú priemysel, doprava, vykurovanie 

obytných a pracovných priestorov. Pri znečisťovaní ovzdušia ide o vypúšťanie plynných 

znečisťujúcich látok (oxidy síry, dusíka, uhlíka, fluoridy, chloridy...) a tuhých prachových 

častíc organického a anorganického pôvodu. 

Emisie sú znečisťujúce látky, ktoré sa rôznymi technologickými procesmi dostávajú do 

ovzdušia. Transmisie sú látky pohybujúce sa v ovzduší, často meniace svoje vlastnosti. Imisie 

sú tie emisie a transmisie, ktoré dopadli na organické a anorganické povrchy zložiek krajiny.  

Sídelno-priemyselné aglomerácie a imisné typy sú sídelné regióny, kde sa nachádza 

špecifická skladba výrobných technológií, teda niekoľko zdrojov emisií, ktoré spolu s 

klimatickými prvkami tvoria v danej geografickej oblasti špecifickú imisnú klímu, tzv. imisný 

typ. [76] 

A – kyslý imisný typ (A1-s popolčekom, A2-s popolčekom a zlúčeninami F, CL, A3-s 

prachom z hutí, A4-s výrazným vplyvom organických látok):  

Žiar nad Hronom, Žilina, Poltár, Lednické Rovne, Istebné, Sereď, Krompachy, 

Slovenská Ľupča, Bukóza Vranov, Gumárne Púchov, Chemosvit Svit. 

B – zásaditý (alkalický) imisný typ (B1-magnezitový, B2-cementárenský, B3-dopravný): 

Jelšava, Lubeník, Hačava, Ťahanovce, Lovinobaňa, Ladce, vápenky v Tisovci, 

Žiranoch. 

C – čpavkový (amoniakálny) imisný typ: 

Chemko Strážske, Duslo Šaľa, veľkofarmy (ošipárne, hydinárne). 

Smog je chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou činnosťou. Názov pochádza 

z anglického spojenia dvoch slov smoke (dym) a fog (hmla). Ide o jav v priebehu ktorého je 

atmosféra obohatená o častice, ktoré v nej normálne nie sú, a ktoré sú škodlivé pre zdravie. 

Pôvodné označenie smog označovalo vážny problém v Londýne od konca 19. storočia do 

polovice 20. storočia. Tento druh smogu je spôsobený spaľovaním veľkých množstiev uhlia v 

rámci mesta; tento smog obsahuje častice sadzí z dymu, oxid siričitý a iné zložky. Moderný 

smog, ktorý možno nájsť napríklad v Los Angeles, je druh znečistenia pochádzajúci z 

výfukových plynov spaľovacích motorov automobilov a priemyselných pár. Tie reagujú v 

atmosfére spolu so slnečným žiarením a vytvárajú sekundárne zlúčeniny, ktoré sa následne 

miešajú s primárnymi emisiami, a tak vytvárajú fotochemický smog. Znečistenie atmosféry v 

Los Angeles, Mexico City a v iných mestách je výraznejšie počas inverzie, ktorá zachytí 
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znečistenie pri zemi. Z odborného hľadiska sa smog rozlišuje na dva typy: redukčný smog a 

oxidačný smog. [77] 

Redukčný smog (tiež londýnsky, alebo zimný), je označenie pre zloženinu mestského a 

priemyselného dymu s hmlou, vyskytujúci sa počas roku typicky v zimných podmienkach s 

výraznými prízemnými inverziami teploty vzduchu. V závislosti na priemyselným znečistením 

modernej spoločnosti je zimný smog zložený prevažne z oxidu siričitého SO2 a niektorých 

ďalších látok, ktoré ľahko podliehajú oxidácii. Tieto látky majú často silno redukčné účinky na 

svoje okolie. Smog londýnskeho typu je hmla nasýtená oxidom siričitým s inými toxickými 

látkami, vzniká pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (viac ako 90%), kde dochádza k vzniku 

kvapiek kyseliny sírovej. Londýnsky smog je známy už od rímskych čias. Situácia v Londýne 

sa postupne zhoršovala až do päťdesiatych rokov 20. storočia, kedy nastalo v Londýne 

niekoľko katastrofických smogových situácii pri ktorých zomreli tisíce ľudí (napr. veľký smog 

roku 1952). V roku 1956 parlament zaviedol v hlavnom meste tzv. bezdymové zóny. Vďaka 

nim sa znížili emisie oxidu síry a londýnsky smog sa stal minulosťou. Dnes je v Londýne 

hlavným problémom automobilový smog. 

Oxidačný smog bol vnímaný už v 40. rokoch 20. storočia v kalifornskom meste Los 

Angeles. Býva označovaný tiež ako kalifornský, losangelský, fotochemický či letný smog. 

Tento druh smogu má silné oxidačné, agresívne, dráždivé (na sliznicu, dýchacie cesty, oči atd.) 

a toxické účinky. Patrí k najzávažnejším problémom znečistenia ovzdušia v Európe. 

Fotochemický smog losangeleského typu je suchý, podmienkou jeho vzniku je bezveterné 

ovzdušie, slnečné žiarenie a koncentrácia výfukových plynov, ide o reakciu organických 

radikálov, NO a ozónu. Po západe slnka sa tento smog rozptyľuje. Koncentráciami ozónu, 

ktoré presahujú prachové hodnoty stanovené EU, je vystavených asi 30% obyvateľov 

európskych miest, pričom v dôsledku znečistenia ovzdušia ozónom v Európe každý rok 

predčasne umiera na 20 tisíc ľudí. 
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Obr. 15. Pohľad na smogom zasiahnuté územie Číny, zdroj: [78] 

Obr. 16. Smogová situácia v Los Angeles v roku 2013, zdroj: [79] 



57 

5.2.3. Zmeny klimatických pomerov 

Životné prostredie v urbánnom prostredí sa už v súčasnosti značne odlišuje od okolitej 

krajiny vo viacerých charakteristikách – napríklad v teplote, vlhkosti a znečistení ovzdušia. Je 

teda logické očakávať, že z dôvodu zmien klímy sa tieto nepriaznivé trendy a ich vplyvy 

prejavia s väčšou naliehavosťou v mestách. V sídlach mestského typu je veľká koncentrácia 

povrchov, ktoré sa silne prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje akumuláciu 

tepla v prostredí miest. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných 

procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolupôsobením 

týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. teplotný ostrov. Podľa údajov z literatúry sa 

teplotný rozdiel medzi mestom a jeho okolím pohybuje rozmedzí od 0,5 až 1,5 °C až po 

extrémy 10 °C, ktoré môžu nastať v extrémne horúcich dňoch. Aj preto sa treba zaoberať 

problematikou zmeny klímy osobitne v urbánnom prostredí, kde sa prejaví najvypuklejšie 

z pohľadu vplyvu na zdravie obyvateľstva (Lapin et al., 1986). 

K zmenám klimatických pomerov v mestskom prostredí dochádza: 

• v teplote ovzdušia, ide o silné zahrievanie povrchov s veľkou tepelnou kapacitou,

akumuláciu tepla v prostredí miest, uvoľňovanie tepla z priemyselných procesov,

vytvára sa tu tepelný ostrov (teplotný rozdiel medzi mestom a okolím: 0,5-1,5° C)

• vo zvyšovaní oblačnosti, dochádza k otepľovaniu vzduchových vrstiev spolu

s prítomnosťou kondenzačných jadier a vplyvom prašnosti, ktorá vzniká vplyvom

lokálneho prúdenia vzduchu

• vo zvyšovaní zrážok práve vplyvom zvýšenej oblačnosti, ale súčasne dochádza k

rýchlemu odtoku vody z územia vybudovanou kanalizáciou

• slnečné žiarenie je menšie v mestách, znečistený vzduch redukuje množstvo slnečného

žiarenia (o 15-30% menej) (Lapin et al., 1986).

Minimalizovanie podielu nepriepustných povrchov na verejných urbánnych priestoroch 

môže veľmi účinne pomôcť pri predchádzaní a zabránení zaplavovania územia mesta zrážkami 

počas prívalových dažďov, kedy kanalizačná sieť nie je kapacitne schopná odviesť množstvo 

spadnutých zrážok za krátky časový interval. Priepustné povrchy na verejných urbánnych 

priestoroch umožňujú vsiaknutie dažďovej vody a účinne pomáhajú nielen zachovať kolobeh 

vody v mestskej krajine, ale zároveň aj zmierniť zrýchlený objem odtečenej vody a prispieť 

k redukcii prípadnej povodňovej vlny. [80] 



58 

5.2.4. Zmenené pedologické podmienky 

Pôdy v mestách sa nazývajú urbánne pôdy (t.j. pôdy urbanizovaných, priemyselných, 

dopravných, banských a vojenských oblastí). Nachádzajú v inkriminovanom priestore stretov 

emisií z priemyselných, ťažobných, dopravných a iných zdrojov, preto je dôležité zaoberať sa 

ich kvalitou z hľadiska ohrozenia životného prostredia. Väčšina pôd v urbanizovanom území je 

vytvorená umelo (pomocou človeka) a preto existuje silná náchylnosť týchto pôd na 

kontamináciu, acidifikáciu, salinizáciu, redukčné a oglejené procesy, eróziu a nadmerný výskyt 

patogénnych organizmov.  

Kvalita urbánnej pôdy závisí predovšetkým od jej využitia v urbanizovanom území napr. 

pôdy sídlisk, detských ihrísk, rekreačných území, priemyselných zón, cintorínov a iné. Napr. 

územia, ktoré sú využívané detskou populáciou je potrebné monitorovať a v prípade zistených 

nedostatkov rekultivovať.  

Funkcie urbánnej pôdy sú rôznorodé a zahŕňajú koncept multifunkčnosti pôdy 

v urbanizovanom prostredí. Slúžia ako prírodný zdroj pre človeka: 

• poskytovanie priestoru pre aktivity človeka: výrobu, služby, osídlenie, rekreácia

• výrobné funkcie: výroba potravín a ostatných rastlinných produktov využívaných ako

suroviny

• uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Majú dôležité ekologické environmentálne funkcie: 

• poskytovanie prostredia pre živé organizmy – rastliny a živočíchy (podpora

biodiverzity)

• regulácia kolobehu látok – zadržiavanie, transport a transformácia látok (pufračná

funkcia), hygienická funkcia (neutralizácia škodlivín, znižovanie toxicity)

• regulácia vodného kolobehu infiltrácia, vodná kapacita, výpar a presakovanie

• regulácia mikroklímy v mestách (Sobocká, 2007).

Mesto nemožno zaplombovať betónom a asfaltom, hrozí zlyhanie ekologického systému 

urbanizovanej krajiny. Pod zastavaným územím je pôda zónou prekorenenia mestskej trávnej a 

krovitej vegetácie, stromových solitérov v pouličnej zástavbe. Podstatným spôsobom sa 

podieľa na uvoľňovaní škodlivých plynov, ktorých množstvo sa výrazne akumuluje hlavne pod 

nepriepustným podložím a ventiluje cez otvorený pôdny priestor (Sobocká, 2007). 
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Negatívne faktory spôsobujú v urbánnych pôdach nasledovné zmeny: 

• premiešavanie a prevrstvovanie pôdnych vrstiev

• zhutnenie pôdy

• vysoký obsah skeletu, kamene, zmenšovanie priestoru pre vodu

• degradácia pôd imisiami, posypovými soľami, únikmi nafty a olejov. [81]

5.2.5. Zmeny druhovej diverzity 

Alexander Mitscherlich v 60. rokoch vyslovil domnienku, že intenzívne vzďaľovanie sa 

od prírody (ako je to v "nehostinných" mestách) vyvoláva sociálne a psychické deficity, a že 

táto súvislosť je viditeľná predovšetkým vo vývine detí. Mesto sa vyznačuje pestrou paletou 

plôch s rôznym druhom manažmentu a rôznou históriou. Na vysvetlenie druhovej bohatosti 

spoločenstiev rastlín a živočíchov v meste preto možno využiť teóriu ekológie ostrovných 

spoločenstiev. Rozhodujúcu úlohu tu zohráva rýchlosť imigrácie a vymierania druhov, ktorú 

ovplyvňuje veľkosť plochy, miera izolovanosti, narušovanie a dĺžka možnej kolonizácie. K 

tomu sa pridáva rozmanitosť stanovišťa a okolia plochy. Fenomén mesta v krajine sa sleduje na 

počte druhov v gradiente: okolie mesta - periféria - stred mesta. Počet druhov rastlín smerom 

do stredu mesta s rastúcim podielom zastavaných plôch klesá. Tento gradient sa prejavuje aj 

pri živočíchoch. V tomto gradiente sa mení aj podiel alochtónnych a synantropných druhov 

rastlín a živočíchov. V husto zastavaných častiach v strede mesta je vyšší podiel alochtónnych 

druhov rastlín než na predmestí, pričom na predmestí majú vysoký podiel synantropné druhy 

živočíchov. V druhovo chudobných, husto zastavaných a intenzívne využívaných častiach 

mesta pri spontánnych procesoch prevláda vymieranie a emigrácia druhov nad ich imigráciou. 

Človek v meste zámerne aj spontánne ovplyvňuje imigráciu aj vymieranie a emigráciu druhov 

(Pavlík, J., Pavlík, Š.,  2001). 

V urbanizovanom prostredí zohráva dôležitú úlohu vegetácia. Ochladzovací efekt 

vegetácie potvrdili viaceré štúdie, pričom však rozsah tohto efektu závisí nielen od rozlohy 

verejného priestoru, pomeru a kvality vegetácie, ale aj umiestnenia zelene v rámci mesta, 

charakteru okolitej zástavby, členitosti terénu a i. Na základe viacerých zdrojov možno 

povedať, že rozdiel teplôt napr. v parkoch ku ostatným mestským štvrtiam bol priemere od 

0,94°C do 2,26 °C. Zvýšenie podielu zelene o 10 % môže znížiť teplotu v urbánnom prostredí 

o 3 %. Urbánna vegetácia plní sociálne, ekologické, environmentálne a urbanistické funkcie.
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Zo sociologického hľadiska predstavujú plochy zelene v sídle krajinný prvok s významným 

rekreačným potenciálom. Rastlinná pokrývka zmierňuje vplyvy extrémnych teplôt, zachytáva 

nečistoty, stromy poskytujú tieň a chládok, ovplyvňujú mikroklimatické ukazovatele. Plochy 

zelene v sídlach vytvárajú podmienky pre existenciu mnohých živočíchov, predstavujú biotopy, 

na ktorých sa síce prejavuje určitý stupeň antropogénnej premeny prostredia ovplyvňujúci 

celkovú úroveň biodiverzity, ale ktoré plnia ekologickú funkciu. Množstvo vegetácie v rámci 

mesta má veľmi silný vplyv na celkovú kvalitu životného prostredia, na ekologické podmienky 

a v neposlednom rade má aj sociálne súvislosti vyjadrené spokojnosťou obyvateľov.  

V podmienkach urbanizovanej krajiny hovoríme o sídelných funkciách vegetácie. Supuka 

a kol. (1991) klasifikuje funkcie urbánnej vegetácie nasledovne: renaturalizačná, melioračná, 

asanačná, izolačná, architektonicko-estetická, sociálna, psychologická. 

Sídelnú zeleň v každom meste tvoria rozmanité plochy, čo do pôvodu, veľkosti, funkcie 

či spôsobu využívania, napr. zvyšky pôvodných ekosystémov, ako sú lesoparky, lesy, brehové 

porasty, široká škála človekom vytvorených a manažovaných plôch ako sú: parky, záhrady, 

stromoradia, cintoríny, rôzne sadovnícky upravené plochy a plochy, na ktorých vzhľadom na 

absenciu priameho ľudského vplyvu, prebieha prirodzená sukcesia a ktoré sú definované ako 

regenerujúce plôšky. Najčastejšie sú reprezentované rôznymi stanovišťami s ruderálnou 

vegetáciou (opustené záhrady, stavebné dvory a pod.) (Pauditšová, Reháčková, 2006). 

Zeleň, ako jeden z funkčných komponentov mesta, je teda nositeľom viacerých funkcií: 

• biologicko-hygienicko-zdravotnej – spočíva v schopnosti zelene svojou biomasou

kladne ovplyvňovať a zlepšovať vnútromestskú klímu (produkciou kyslíka a

aromatických látok, zachytávaním škodlivín, ovplyvňovaním prúdenia vzduchu,

vlhkosti, žiarenia, obmedzovaním hluku a pod.),

• urbanizačno-kompozičnej a estetickej – zeleň spolu s vodstvom predstavuje v meste

zložku, cez ktorú sa do zastavaného územia dostáva prírodné prostredie, významne sa

prejavuje v urbanistickom riešení a kompozícii ako článok, ktorý prepája resp. oddeľuje

súvislú zástavbu, pôsobí na riešenie mesta na všetkých úrovniach – od

architektonického interiéru a exteriéru cez urbanistický detail až po polohu

makrourbanistickú, prechádzajúcu do urbanizovanej a prírodnej krajiny,

• rekreačnej – v dôsledku svojich rekreologických účinkov, ako aj príbuznými nárokmi

na rekreačno-oddychovú funkciu územia,
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• ochrannej a izolačnej – najmä v prípade areálov priemyselnej, poľnohospodárskej

výroby, veľkoskladov, dopravného a technického vybavenia územia, prejavuje sa

formou vegetačných pásov okolo pozemkov a línií (Čižmárová, 2008).

Základné funkcie zelene v mestách môžeme teda zhrnúť do nasledovných bodov: 

• zlepšenie kyslíkovej bilancie

• pohlcovanie cudzorodých látok

• vytváranie priaznivej mikroklímy

• sedimentácia prachu

• zvukovo-izolačná funkcia

• bakteriostatický a repelentný účinok

• vplyv na psychiku človeka

• renaturalizačná – sprírodňovacia funkcia. [82]

5.2.6. Hluk 

Hluk je definovaný ako nežiaduci zvuk, ktorý môže vyvolávať stres pre organizmy. 

Nepriaznivé účinky nadmerného hluku sa neprejavujú okamžite, ale napr. vo forme únavy, 

nervozity, bolesti hlavy, nespavosti. 

Doprava je jedným z faktorov spôsobujúcich hluk, najmä v mestských aglomeráciách, 

tvorí až 60-80% hluku. Na frekventovanej ulici býva hluk 60-70 dB (dvojité okno zachytí 20 

dB). 

Príklady intenzity hluku: 

• šum lístia 10 dB

• šepot 20 dB

• pokojný hovor 50 dB

• vysávač 70 dB

• auto 85 dB

• zbíjačka 100 dB

• lietadlo 120 dB.

Pri hodnotení účinku hluku na živý organizmus rozlišujeme oblasť psychického 

pôsobenia (do 65 dB), ktorá nie je zdraviu bezprostredne škodlivá, oblasť vegetatívnych 

funkcií (65-90 dB) pri bdení a 45-80 dB v spánku, kde dochádza k nervozite, zužujú sa cievy, 
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zrýchľuje sa dýchanie, zvyšuje sa činnosť srdca, potivosť, rozširuje sa zrenica, kŕčovite sa 

sťahuje žalúdok, oblasť poškodenia sluchu (90-120 dB), kde dochádza k poškodeniu 

sluchových buniek, môže nastať aj hluchota a oblasť smrteľného poškodenia (nad 120 dB). 

[83] 

Hlukové limitné hodnoty sú pre obytné podmienky sídla 40 dB, pre učebne 

a posluchárne 40 dB, pre vidiecke sídla 50 dB, pre kúpeľné mestá a chránené územia 40 dB, 

pre mestské centrá a priemyselné oblasti 65 dB a pre dopravné tepny cez deň 68 dB a cez noc 

58 dB. 

Oblasť Hluk [dB] 

Priemyselné štvrte, mestské centrá 65 

Zmiešané oblasti - osídl. štvrte 60 

Sídliská 50 

Zdravotnícke, školské a kultúrne 

objekty, vnútorné kúpeľné územia, rekr. 

priestory a prír. rezervácie 

40 

Tab. 4. Maximálne prípustné hladiny cudzích rušivých hlukov v akusticky chránenom 

prostredí, zdroj: [83] 

6. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

6.1. Medzinárodné dohovory 

Miestne a štátne riešenia v starostlivosti o životné prostredie a ochranu prírody sú pri 

problémoch presahujúcich hranice štátov či regiónov obyčajne neperspektívne. Znečistené 

rieky pretekajú viacerými štátmi a vzdušné či morské prúdy alebo migrácie živočíchov taktiež 

nerešpektujú politické hranice. Globálne problémy životného prostredia takto vyúsťujú do 

medzinárodnej spolupráce. Spolupráca založená na princípoch trvalej udržateľnosti si vyžaduje 

aktívnu účasť  rozvinutých aj rozvojových krajín. Tu sa však stretávame s akýmsi 

environmentálnym neokolonializmom, ktorý predstavuje fakt, že vyspelé krajiny sa snažia 

umiestňovať problémové výrobné technológie do krajín so slabou environmentálnou 
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legislatívou. Japonské hlinikárne a rafinérie sa tak stavajú v Indonézii, USA presunuli niekoľko 

tovární na azbest do Mexika a Brazílie a pod. 

Napriek mnohým ťažkostiam sa v oblasti medzinárodných vzťahov vykonal kus práce a 

prvé pokusy o medzinárodné dohody v ochrane prírody siahajú do polovice minulého storočia. 

Za najstaršiu dohodu sa považuje Dohovor medzi Veľkou Britániou a Francúzskom z roku 

1839 o love ustríc v pobrežných loviskách. 

Medzi najvýznamnejšie medzinárodné dohovory, ku ktorým pristúpila aj Slovenská 

republika patria: 

- Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy 

vodného vtáctva, tzv. Ramsarský dohovor (pristúpenie ČSFR 2.7.1990 s platnosťou od 

2.7.1990, SR v r. 1993 sukcesia). Ciele Ramsarskej konvencie sú ochrana mokradných 

území a vyhlasovanie týchto území za chránené, zabezpečenie múdreho využívania 

mokradí, zapísanie lokalít na základe kritérií stanovených Dohovorom do celosvetového 

Zoznamu mokradí medzinárodného významu, podpora ďalšieho vzdelávania a výchovy 

obyvateľstva v oblasti starostlivosti o mokrade a medzinárodná spolupráca pri ochrane 

mokradí.  [84] [85] 

Obr. 17. Ramsarské lokality na Slovensku (Dunajské luhy, Šúr, Alúvium Moravy, Alúvium 

Rudavy, Prížske močiare, Jaskyne demänovskej doliny, Rieka Orava a jej prítoky, 

Mokrade Oravskej kotliny, Domica, Alúvium Tisy, Latorica, rybníky Senné), zdroj: 

[85] 
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- Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva World Heritage 

(pristúpenie ČSFR 15.11.1990 s platnosťou od 15.2.1991, SR v r. 1993 sukcesia). Za svetové 

prírodné dedičstvo sa považujú prírodné javy tvorené fyzickými a biologickými útvarmi alebo 

skupinami takýchto útvarov, ktoré majú výnimočnú svetovú hodnotu z estetického alebo 

vedeckého hľadiska, geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené oblasti, ktoré 

tvoria miesto prirodzeného výskytu ohrozených druhov živočíchov a rastlín výnimočnej 

svetovej hodnoty z hľadiska vedy alebo starostlivosti o zachovanie prírody, prírodné lokality 

alebo presne vymedzené prírodné oblasti z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie prírody 

alebo prírodnej krásy. [86] 

- Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov (EIA) 

(SR podpis 1991) [87] 

- Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín, tzv. Washingtonský dohovor - CITES (pristúpenie ČSFR 28.2.1992 s platnosťou od 

28.5.1992, SR sukcesia v r. 1993). Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými 

druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla 

ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V 

súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta. Približne 5 000 druhov živočíchov 

a 28 000 druhov rastlín je pod ochranou CITES. [88] 

- Dohovor o biologickej diverzite (podpis SR 19.5.1993, podpis ratifikačnej listiny 

prezidentom SR 23.8.1994, ratifikácia 25.8.1994 s platnosťou od 24.11.1994) Dohovor má tri 

hlavné ciele: ochrana biologickej diverzity v celej jej šírke, uprednostňovanie rozumného a 

trvalo udržateľného užívania prírodných zdrojov pred ich nenávratným ničením a spravodlivé 

využívanie výhod (úžitkov) vyplývajúcich z užívania biologických zdrojov, vrátane práva na 

prístup k týmto zdrojom a zaistenie rovnoprávneho podielu na zisku z ich užívania. [89] 

- Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, tzv. Bonnský dohovor 

(pristúpenie SR 14.12.1994 s platnosťou od 1.3.1995). Dohovor je zameraný na ochranu a 

zachovanie terestriálnych, morských a lietajúcich migrujúcich druhov v celom ich areáli, 

pričom osobitnú pozornosť venuje tým druhom, ktorých stav prežívania je nepriaznivý. 

Vytvára rámec pre podporu, spoluprácu a propagáciu pri výskume sťahovavých druhov, pre 

zabezpečenie bezprostrednej ochrany sťahovavých druhov uvedených v Prílohe I a uzatváranie 

dohôd o ochrane a obhospodarovaní druhov uvedených v Prílohe II. Účinná ochrana 

sťahovavých druhov živočíchov totiž nie je možná bez úzkej spolupráce všetkých štátov, na 
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ktorých území sa v určitom období svojho životného cyklu daný sťahovavý druh vyskytuje 

(tzv. areálové štáty). [90] 

- Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, tzv. 

Bernský dohovor (podpis SR 28.4.1994, ratifikácia 23.9.1996 s platnosťou od 1.1.1997). 

Ciele Dohovoru sú chrániť voľne žijúce organizmy (populácie, druhy, poddruhy, odrody, 

formy) a ich prírodné stanovištia, osobitne tie druhy a stanovištia, ktorých zachovanie si 

vyžaduje medzinárodnú spoluprácu, osobitný dôraz sa venuje ohrozeným a zraniteľným 

druhom, vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov. [91] [92] 

- Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, tzv. Dunajský dohovor (SR 

podpis v r. 1994, ratifikácia 19.1.1998). Dunajský dohovor je zameraný na zlepšenie a ochranu 

Dunaja a vôd v jeho povodí so zámerom zintenzívniť vodohospodársku spoluprácu všetkých 

podunajských štátov v oblasti využívania a ochrany vôd a súčasne prispievať k ochrane 

morského prostredia Čierneho mora. [93] 

- Dohovor o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 

tzv. Bazilejský dohovor (ČSFR pristúpenie v r.1991, sukcesia SR v r. 1993, prijatie Dodatku 

k Dohovoru 11.9.1998). Bazilejský dohovor upravuje pravidlá prepravy nebezpečných 

odpadov s prihliadnutím na dosiahnutie minimalizácie pohybu odpadov v súlade so zásadou, že 

každý štát má na svojom území zabezpečiť zneškodňovanie v ňom produkovaných 

nebezpečných odpadov. Dovoz, vývoz a tranzit nebezpečných odpadov je možný len so 

súhlasom všetkých dotknutých krajín, pričom každý členský štát má právo úplne zakázať 

dovoz nebezpečných odpadov na svoje územie. [94] 

- Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, tzv. 

Ženevský dohovor (ČSFR pristúpenie v r. 1984, SR sukcesia 28.5.1993). Dohovor EHK 

OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov je prvým 

medzinárodne záväzným nástrojom na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia, ktorý 

sa zaoberá znečistením ovzdušia v širokom nadregionálnom meradle. Dohovor vytvoril rámec 

pre spoluprácu v oblasti kontroly špecifických nebezpečných látok pomocou záväzných 

protokolov, ako aj v oblasti vytvárania účinných mechanizmov pre zlepšenie spolupráce medzi 

stranami Dohovoru, čo viedlo k podstatnému zníženiu znečistenia ovzdušia. [95] 

- Dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, tzv. Viedenský dohovor (ČSFR pristúpenie v r. 1990, 

SR sukcesia v r. 1993). Problematika ohrozenia ozónovej vrstvy sa stáva za posledné 

desaťročia vážnou hrozbou života na Zemi, preto jej krajiny venujú výraznú pozornosť. 

Hlavným cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie proti nepriaznivým účinkom, 
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ktoré sú spôsobené alebo môžu byť spôsobené ľudskými činnosťami, ktoré modifikujú alebo 

môžu modifikovať ozónovú vrstvu. Ďalej na ochranu ozónovej vrstvy sa prijal Montrealský 

protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu v Montreale roku 1987 ako jeho dodatkov 

Londýnsky (1990), Kodanský (1992), Viedenský (1995), Montrealský (1997) a Pekingský 

(1999). [96] 

6.2. Medzinárodné organizácie 

Vo svete existuje veľké množstvo vládnych i mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa 

životným prostredím. Nasledujúci zoznam prináša tie najznámejšie. Podrobnejšie zoznamy 

môžete nájsť na internetovej stránke: [97]. 

IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources. Je mimovládna medzinárodná organizácia. Založila ju 

UNESCO v roku 1948. Zaoberá sa ochranou a racionálnym využívaním 

prírodných zdrojov. [98] 

WWF - World Wide Found for Nature. Vznikol v r. 1961, sídlo má vo 

Švajčiarsku. Zaoberá sa akciami zameranými na záchranu ohrozených 

organizmov. [99] 

FOEI - Friends of the Earth International. Založená v r. 1969. Zaoberá sa 

problematikou veľrýb, otázkami alternatívnych zdrojov energie a odpadov 

[100] 

GEF - Global Environment Found. Vytvorený v spolupráci UNEP a 

UNDP a spravuje ho Svetová Banka. Financuje riešenie projektov 

zameraných na problémy globálneho otepľovania, znečisťovanie 

medzinárodných vôd, deštrukciou biodiverzity a degradáciou krajiny. [101] 

UNDP - United Nations Development Programme. Vznikol v r. 1965 ako 

program OSN. Jeho úlohou je podpora a koordinácia projektov 

zameraných na trvaloudržateľný rozvoj. [102] 

UNEP - United Nations Environment Programme. Vznikol v r. 1972. Jeho 

úlohou je sledovať celosvetovú situáciu kvality životného prostredia. 

Funguje ako iniciátor a koordinátor akcií na ochranu životného prostredia. 

[103] 
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7. ORGANIZAČNÉ A PRÁVNE ASPEKTY

7.1. Organizácia starostlivosti o životné prostredie 

Štátnu správu v oblasti ochrany životného prostredia v SR vykonávajú orgány a ich 

inštitúcie: 

Ministerstvo ŽP, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy . Vzniklo v roku 

1992, 

organizačne sa člení na 8 sekcií a tie následne na odbory a oddelenia. Celá 

organizačná štruktúra, sa nachádza na stránke MŽP [104] 

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborným kontrolným 

orgánom v oblasti ochrany prírody. Člení sa na štyri hlavné inšpektoráty: 

ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a 

krajiny. [105] 

Obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja – v rámci nich sú 

odbory životného prostredia, ktoré vykonávajú miestnu štátnu správu v tejto 

oblasti. [106] 

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou s 

celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na ochranu a tvorbu 

životného prostredia na princípoch trvaloudržateľného rozvoja. Vznikla v roku 

1993 a jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Sídli v 

Banskej Bystrici a má 6 špecializovaných centier. [107] 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je osobitnou odbornou 

organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s 

celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na 

úseku ochrany prírody a krajiny, na úseku ochrany druhov voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.  [108] 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná 

organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej 

aj medzinárodnej úrovni. SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne 
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parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky. [109] 

Výskumný ústav vodného hospodárstva  plní funkciu pracoviska vedecko-

technického rozvoja v oblasti vodného hospodárstva a príbuzných disciplín a je 

jedinou organizáciou na Slovensku zabezpečujúcou komplexný 

vodohospodársky výskum a ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z potrieb 

vodného hospodárstva Slovenskej republiky. [110] 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je príspevková vedecko-

výskumná organizácia. Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na geologický výskum 

a prieskum, geologické mapy, nerastné suroviny, geologické hazardy, 

podzemné vody, geotermálnu energiu, geofond a využívanie informačného 

systému v geológii. [111] 

Zoo Bojnice patrí k zoologickým záhradám všeobecného typu, t.j. bez 

vyhranenej špecializácie. V minulosti sa vyššia pozornosť venovala rysovi 

ostrovidovi, bežcom, jeleňom a turovitým kopytníkom. Dnes sa zoo postupne 

snaží zameriavať na vzácne a ohrozené druhy. Zoologická záhrada Bojnice 

napĺňa účasťou vo viacerých záchranných programoch jedno zo svojich 

hlavných poslaní - chov ohrozených druhov zvierat. [112] 

Slovenské banské múzeum predstavuje komplex 7 expozícií, zameraných na 

históriu slovenského baníctva a samotnej Banskej Štiavnice, ktorá bola v 

minulosti baníckym mesto európskeho významu. [113] 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je špecializované 

celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo 

Slovenskej republiky. [114] 

7.2. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky 

Štátna environmentálna politika (ŠEP) patrí medzi najdôležitejšie dokumenty v oblasti 

starostlivosti o životné prostredie, bola vypracovaná nadväzne na závery Konferencie v Rio de 

Janeiro. Tento dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 619/1993 a uznesením NR SR 

č. 339/1993 a pri jeho tvorbe sa okrem iného vychádzalo z aktuálnej environmentálnej situácie 

vo svete a v Slovenskej republike. Stratégiu určuje 5 odvetvovo orientovaných priorít a 10 

základných zásad. V nadväznosti na základné zásady environmentálnej politiky sa vypracovali 
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aj základné ciele environmentálnej politiky, ktoré pozostávajú zo 162 cieľov na eliminovanie 

negatívnych vplyvov v životnom prostredí a usmernenie ľudského zasahovania do životného 

prostredia.  

Stratégiu určuje nasledovných 5 odvetvovo orientovaných priorít na celé obdobie jej 

platnosti: 

I. ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť; 

II. zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú

mieru; 

III. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných

výrobkov; 

IV. minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov;

VI. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov

a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.

Realizáciu Stratégie štátnej environmentálnej politiky súhrnne podmieňuje uplatňovanie a 

dodržiavanie DESAŤ ZÁSAD ŠTÁTNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY, ktoré by mali 

tvoriť základ aj environmentálnej výchovy: 

1. preferovanie preventívnych opatrení nad nápravnými, prenesenie ťažiska z odstraňovania

následkov poškodzovania životného prostredia na odstraňovanie jeho príčin, čo si vyžiada 

zmenu prístupov vo všetkých odvetviach i zaužívaného spôsobu života spoločnosti; 

2. uplatňovanie štátnej environmentálnej politiky vo všetkých odvetviach hospodárstva i v

zainteresovanej terciárnej sfére a zavedenie starostlivosti o životné prostredie ako samozrejmej 

súčasti ich koncepcií, postupov a opatrení; štátna environmentálna politika má prierezový 

charakter a nemôže ostať úlohou jedného rezortu; 

3. chápanie riešenia environmentálnych problémov ako riešenia ekonomických problémov

spoločnosti; stav životného prostredia je odrazom ekonomiky a opačne; 

4. uvedomenie, že zodpovednosť voči budúcim generáciám za životné prostredie nesie terajšia

spoločnosť a neprenášanie zodpovednosti za nepriaznivý stav životného prostredia a jeho 

nežiaduce vplyvy len na predchádzajúce generácie; nie je len dedičstvom z dávnej alebo 

nedávnej minulosti, ale i prejavom súčasnosti; 

5. riešenie problémov životného prostredia komplexne pri systémovom odstraňovaní

synergického pôsobenia vzniknutých i vznikajúcich znečisťujúcich látok a ostatných 

negatívnych faktorov; napriek potrebám parciálneho riešenia problémov životného prostredia 



70 

uvedomenie si ich prepojenia a závislosti v priestore a v čase, ich miesta v mozaike 

vytvárajúcej celkový obraz životného prostredia Slovenskej republiky; 

6. uhrádzanie výdavkov spojených s odstraňovaním znečistenia alebo poškodenia životného

prostredia jeho znečisťovateľom alebo poškodzovateľom; 

7. pri zásahoch do životného prostredia posudzovanie ich vplyvov a dopadov na zdravie ľudí,

krajinu, zložky životného prostredia a ohrozenosť organizmov, zvažovanie neoceniteľnosti 

hodnôt prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho nenahraditeľnosti, vyčerpateľnosti 

neobnoviteľných a racionálnejšieho využívania obnoviteľných prírodných zdrojov; momentálny 

zisk nesmie viesť k niekoľkonásobne vyšším výdavkom v blízkej budúcnosti alebo k 

nenávratným stratám; 

8. považovanie starostlivosti o životné prostredie za jednu zo základných podmienok

zastavenia nepriaznivého trendu vývoja zdravotného stavu obyvateľstva; dôslednou prevenciou 

znižovanie nárokov na terapiu; 

9. zavedenie prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine a k pôde

ako k zložke životného prostredia, podmieňujúcej biologickú rôznorodosť, výživu a existenciu 

života; presunutie ťažiska z ochrany výmery pôdneho fondu na ochranu kvality pôdy a lesa, 

pričom produkčnú funkciu pôdy a lesa chápať ako súčasť ich environmentálnej funkcie; 

10. uplatnenie úcty k životu, ku všetkým jeho formám a ku všetkým prírodným a kultúrnym

hodnotám; ani vlastnícke právo neoprávňuje vlastníka na poškodzovanie a ničenie týchto 

hodnôt a na znečisťovanie životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonmi, po stáročia 

nemalo a nemôže mať prioritu pred verejným právom - životné prostredie jednotlivca je 

súčasťou životného prostredia všetkých. 

Celkove 162 cieľov Stratégie štátnej environmentálnej politiky (viacerých 

odstupňovaných v príslušnej problematike) a na ne nadväzujúcich programov, projektov a 

opatrení environmentálnej politiky SR možno zhrnúť do 4 blokov: 

I. blok - environmentálna politika v ochrane ovzdušia, vôd a pred rizikovými faktormi, v 

jadrovej bezpečnosti a odpadovom hospodárstve (environmentálnej bezpečnosti), 

II. blok - environmentálna politika v ochrane prírody a krajiny, územnom rozvoji, ochrane a

využívaní horninového prostredia, pôdy a lesa, 

III. blok - environmentálna politika v ekonomike,

IV. blok - environmentálna politika vo výchove, vzdelávaní, verejnej informovanosti,

organizácii, riadení a koordinácii starostlivosti o životné prostredie. [115] 
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7.3. Právne aspekty ochrany ŽP 

Potreba chrániť životné prostredie pred znečistením je stále jednou z najdôležitejších tém 

moderného sveta. Je všeobecne akceptované, že životné prostredie zahŕňa širokú škálu 

elementov, vrátane ovzdušia, vody, pôdy, flóry a fauny, ako aj ľudského zdravia a bezpečnosti, 

a že tieto majú byť chránené ako súčasť globálneho cieľa zaistiť trvalo udržateľný rozvoj. 

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponuje právne záväzné 

environmentálne normy prijaté Európskym parlamentom a Radou ministrov, ktorá reprezentuje 

členské štáty, ako spolutvorcov legislatívy EÚ do svojho právneho poriadku, 

a prostredníctvom verejnej správy zabezpečuje ich uplatňovanie v praxi. [116] 

Výber zákonov týkajúcich sa ochrany životného prostredia a jeho zložiek: 

137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 

119/2010 Z. z. Zákon o obaloch 

364/2004 Z. z. Vodný zákon 

223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch 

211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií  

321/2012 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme 

525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 

173/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny 

360/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene 

zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v 

znení zákona č. 545/2004 Z. z. 

24/2006 Z. z.  Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

15/2005 Z. z.  Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

reguláciou obchodu s nimi [117] 

Oznámenie č. 34/1996 Z.z., text dohovoru a prílohy Protokolu o biologickej bezpečnosti k 

Dohovoru o biologickej diverzite, 13. - 17. marca 2006, v Curitiba, Brazília [118] 
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