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Nová koncepcia ochrany prírody 

 Plán hlavných úloh ŠOP SR 

 Aktivita projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených 

území v slovenských Karpatoch“ – ŠFM 

 Úloha Aktualizovanej národnej stratégie ochrany 

biodiverzity do r. 2020 

 Podklad pre projekty OPKŽP 2014-2020 



Koncepcia ochrany prírody do 2025 

 Koncepcia ochrany prírody a krajiny (2006) – na r. 2006-2015 

 Prvý workshop k príprave koncepcie (január 2014) – východiská, 

rámce a potreby – zamestnanci OP, SAŽP, SMOPaJ, VŠ, SAV, 

NLC, MVO ... 

 Pracovná skupina pre prípravu novej koncepcie OP 

 - doplnená o zástupcov Zelenej koalície MVO, SSS,

 MPaRV SR, ŠL, ÚRZVNLS, SRZ, PK   

 Návrh štruktúry koncepcie 

 Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do r. 2020 

(január 2014) a Akčný plán na jeho implementáciu (schválené 

vládou SR, sept. 2014), Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy ... 

 Spracovávanie podkladov 



Koncepcia ochrany prírody do 2025 

 Koncepcia  

- predstava, poňatie, plán (internet) 

- Vypracovaná sústava názorov na dajaký jav; spôsob nazerania na 

dajaké javy; spôsob ponímania dačoho; 2. Osnova, rozvrh, plán 

dačoho (Slovník cudzích slov, SPN, 1979) 

 

 Stratégia  

- dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie určitého cieľa (internet) 

– súhrn zámerov a činností človeka, ktoré používa na dosiahnutie 

svojho cieľa (Slovník cudzích slov, SPN, 1979) 

 



Ciele workshopu 

 Konzultovanie vízie (vision) a poslania (mission) ochrany 

prírody a inštitúcie ochrany prírody v súčasnosti 

 Konzultovanie a výmena názorov na hlavné ciele 

ochrany prírody na 5/10 rokov (podľa navrhovanej 

štruktúry) 

 Konzultovanie ciest, spôsobov na ich dosiahnutie 

 Posúdenie vhodnosti štruktúry koncepcie 

 



Prvý workshop – zhrnutie 
 

Potrebujeme: 

 Zlepšený stav druhov, biotopov (ekosystémov) – indikátory biodiverzity 

(vrátane aktualizovaných červených zoznamov, vytvorených červených 

zoznamov biotopov, vrátane národne významných, európsky významných 

druhov a biotopov), zachovanie funkcií a evolučného potenciálu biodiverzity 

 Reprezentatívnu a prepojenú sieť efektívne riadených chránených území – 

zavedenie medzinárodnej štandardizácie manažmentu chránených území 

(IUCN), monitorovanie efektívnosti manažmentu CHÚ, Natura 2000, území 

medzinárodného významu, adaptívny manažment CHÚ, integrovanú 

starostlivosť 

 Zachovať významné územia z hľadiska biodiverzity mimo siete chránených 

území – ÚSES/zelená infraštruktúra 

 Revitalizáciu ekosystémov, obnovu populácií druhov, reštitúcie, ochranu ex-

situ, kontrolu inváznych druhov, migračné koridory 

 Hodnotenie ekosystémových služieb, ekosystémové účtovníctvo, zmluvy 

s vlastníkmi pozemkov, výkup pozemkov 



Prvý workshop – zhrnutie 
 

Potrebujeme: 

 Inštitucionálne riešenia – ujasniť si pozíciu a ekonomický model, správu 

chránených území, diverzifikáciu spravovania CHÚ, zvýšenie kompetencií a 

personálnych kapacít, vedomostnú základňu, odborný rast, vedecké 

poznatky, metodické služby 

 Podporu verejnosti - environmentálnu výchovu, osvetu, komunikáciu, 

sprostredkovanie, participáciu verejnosti, vzdelávanie štátnej správy, 

orgánov činných v trestnom konaní, systém kontinuálneho vzdelávania 

zamestnancov ŠOP 

 Vedecko-výskumné aktivity a ekologický monitoring, zameraný na hodnoty 

území, druhy - dáta, dôkazy a argumenty získané výskumom, monitoringom 

a hodnotením modelových zložiek biodiverzity 

 Využívanie nových nástrojov riadenia a financovania ochrany prírody, 

prepojenie na regionálny rozvoj, jemné formy turizmu 

 Synergie s rôznymi sektorovými stratégiami, medzinárodnými záväzkami, 

mimovládnym sektorom, súkromným sektorom, cezhraničnú spoluprácu 

 



Prvý workshop – zhrnutie 
 

Potrebujeme: 

 Manažment návštevnosti by nemal byť založený na paradigme zákazov ale 

na proaktívnych metódach (interpretačné programy, sprevádzanie 

verejnosti)  

 V manažmente území uplatňovať ekosystémový prístup, výsledky 

výskumov tzv. dynamickej ekológie: disturbancie sú neoddeliteľnou 

súčasťou ekosystémov a ich zložky sú na nich závislé (mnohé sa adaptovali 

na dlhodobé režimy minulých disturbancií) 

 Lepšie využitie nástrojov územného plánovania na ochranu krajiny 

 Zmeniť pohľad a prístup ochrany prírody k ľuďom využívajúcim prírodu  

 Zmenu paradigmy o chránených územiach : obmedzenie versus príležitosť 

 Na území národných parkov čo najhlbšia integrácia výkonu štátnych 

kompetencií (správa pozemkov, štátna správa, horská služba...) 

 Dôrazne prehodnotiť efektivitu fungovania kontrolných mechanizmov a 

inštitúcií 



Prioritné témy koncepcie 
 

Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a biodiverzitu 

 Ochrana a manažment druhov (druhy národného významu, európ. významu - PAF, 

červené zoznamy) 

 Obchodovanie a manipulácia s chránenými druhmi (CITES, pytliactvo...) 

 Ochrana a manažment biotopov (európskeho - PAF, národného významu) 

 Ochrana a manažment ekosystémov (kľúčové – lesy, mokrade, rieky, travinné 

biotopy, vysokohorské, krasové, jaskynné) 

 Ochrana zložiek neživej prírody (nerasty, skameneliny, jaskyne, geol. útvary) 

 Chránené územia/územná ochrana (manažment. kategórie, národ. sieť, 

N2000, územia medzinárod. významu, spravovanie CHÚ) 

 Ochrana prírody vo voľnej krajine (migrácia, bariéry v krajine, energetická 

infraštruktúra, zelená infraštruktúra, ÚSES, ochrana krajiny, drevín) 

 



Prioritné témy koncepcie 
 

Oblasť B. Prierezové oblasti 

 Ochrana prírody a klimatická zmena (súvislosti, úlohy z adaptačnej stratégie, 

dohovorov, monitorovací program) 

 Invázne nepôvodné druhy a medzisektorové súvislosti (Nariadenie EP a R EÚ o 

prevencii a manažmente introdukcie a šírenia INP, zdravotníctvo, poľnohosp., lesné 

hosp., vodné hosp., doprava, obchod...) 

 Ekonomické aspekty (ekosystémové služby poskytované CHÚ, financovanie 

ochrany prírody a CHÚ) 

 Trvalo udržateľné využívanie prírody (ekoturizmus, poľovníctvo, rybárstvo, 

vzťah a synergie – poľnohosp. využívanie, lesné hosp., vodné hosp., spolupráca) 

 Informácie a poznanie (aplikovaný výskum, mapovanie, databázy, monitoring, 

sprostredkovanie informácií) 

 



Prioritné témy koncepcie 
 

Oblasť C. Komunikácia, výchova, vzdelávanie a spolupráca 

 Environmentálna výchova, vzdelávanie, participácia a osveta (program 

výchovy, vzdelávania, získavania verejnosti, zapájanie zainteresovaných skupín) 

 Program vzdelávania zamestnancov, budovanie kapacít  

 Spolupráca a koordinácia s orgánmi a organizáciami, MVO, medzinárodnými 

organizáciami 

 Spolupráca s podnikateľským sektorom  

 Bilaterálna spolupráca, projekty 

 



Prioritné témy koncepcie 
 

Oblasť D. Inštitucionálne zabezpečenie ochrany prírody 

 Inštitucionálne a kapacitné zabezpečenie, štatút, organizačná štruktúra  

 Legislatíva a medzisektorové vzťahy  

 Praktická starostlivosť o druhy a biotopy  

 Monitoring 

 Envirovýchova a propagácia 

 



 Jasne definovať ciele 

 Cesty na ich dosiahnutie  



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
6. Chránené územia / územná ochrana 

 Prvý workshop: 

Reprezentatívna sústava chránených 

území 

 prepojená 

 efektívne riadená 

→ jasne zadefinovať „pasívnu“ a „aktívnu“ 

ochranu prírody – od predmetov a 

cieľov ochrany, nástrojov ochrany až 

po kategórie chránených území 

 

 Opatrenie 3.1.1.2: Prehodnotiť 

národnú sústavu CHÚ na základe 

schválených kritérií, zmeniť 

výmeru CHÚ vylúčením území, 

ktoré nemajú prírodný charakter 

alebo predmet ochrany zanikol 

-  dopracovať metodiku 

- Zabezpečiť mapovanie biotopov a 

druhov, zadefinovať mieru ich ochrany 

pre účely prehodnocovania 

- Zabezpečiť vypracovanie projektov 

ochrany pre účely zmeny hraníc   

Akčný plán BD: 

1.   



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
6. Chránené územia / územná ochrana 

 Prvý workshop: 

Reprezentatívna sústava CHÚ 

 prepojená 

 efektívne riadená 

→ jasne zadefinovať „pasívnu“ a „aktívnu“ 

ochranu prírody – od predmetov a 

cieľov ochrany, nástrojov ochrany až 

po kategórie chránených území 

 

 Opatrenie 3.1.2.1: Vyhlásiť 

územia do súvislej európskej 

sústavy chránených území Natura 

2000 

- Urýchliť proces vyhlasovania ÚEV 

- Realizovať projekt ŠOP SR 

- Zabezpečiť vypracovanie projektov 

ochrany pre účely zmeny hraníc   

Akčný plán BD: 

1. Doplniť národný zoznam ÚEV v zmysle požiadaviek EK pre určené biotopy a druhy 

2. Zabezpečiť vyhlásenie ÚEV, ktoré nemajú dostatočnú ochranu  



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
6. Chránené územia / územná ochrana 

 Prvý workshop: 

- Poskytovať úžitok stálym obyvateľom 

a miestnym komunitám v súlade 

s cieľmi manažmentu 

- Začať s definovaním spoločnej vízie o 

území, vypracovať štúdie 

uskutočniteľnosti a zlepšiť 

komunikáciu a participáciu v už 

vyhlásených chránených územiach  

- zapájanie verejnosti do procesov 

rozhodovania 

 Opatrenie 3.1.3.1: Zabezpečiť 

priaznivý stav osobitne chránených 

častí prírody a krajiny prostredníctvom 

zapojenia vlastníkov a užívateľov 

pozemkov aj uplatnením stimulačného 

opatrenia (finančný príspevok štátu a 

pod.)  

- Zapracovať aktivity do PRV 2014-2020, 

OPKŽP a ďalších relevantných progr. 

- Zabezpečiť realizáciu pravidelnej 

starostlivosti o OCHČP v spolupráci s 

vlastníkmi a užívateľmi pozemkov 

- Zabezpečiť realizáciu prebiehajúcich 

projektov LIFE+ - spolupráca s VaU 

Akčný plán BD: 

16. Pre zabezpečenie ochrany území N2000 v 5. resp. 4. stupni ochrany realizovať platby N2000 na 

poľnohospodárskej a na lesnej pôde 

104., 107., 115. Realizovať opatrenie PRV „ekologické poľnohospodárstvo“, „ochrana biotopov trvalých 

trávnych porastov“, podopatrenie „platby za lesnícko-environmentálne záväzky“  

113. Vybrať časti VCHÚ, v ktorých budú realizované platby za prírode blízke obhospodarovanie so 

zámerom zvýšenia stupňa prirodzenosti biotopov a návrh finančných mechanizmov  



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
6. Chránené územia / územná ochrana 

 Prvý workshop: 

- vytvorenie alternatívy k  formám 

rozvoja devastujúcim prírodu a krajinu,  

- zmena paradigmy o chránených 

územiach : obmedzenie versus 

príležitosť, 

- využitie a usmernenie zdrojov 

určených na regionálny rozvoj, 

- zefektívnenie využitia disponibilných 

zdrojov – eurofondy 

- Podpora miestneho obyvateľstva  

 Opatrenie 3.1.3.2: Finančne 

pokryť nároky vlastníkov na 

kompenzáciu náhrad za 

obmedzenie bežného 

obhospodarovania vyplývajúcich 

zo zákazov a iných podmienok 

ochrany prírody a krajiny   

- vyčleniť finančné prostriedky na 

efektívne uplatnenie finančných 

nástrojov ochrany prírody 

Akčný plán BD: 

15. Zabezpečiť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania – prevod 

chránených území s 5. stupňom ochrany do vlastníctva štátu (výkup a výmena 

pozemkov), nájom, zmluvná starostlivosť. 

110. Realizovať výkup, nájom alebo zámenu pozemkov v lokalitách SPD Karpatské 

bukové pralesy na les. pôde alebo finančné náhrady za obmedzenie bežného 

obhospodarovania  



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
7. Ochrana prírody vo voľnej krajine 

 Prvý workshop: 

- zvýšenie záväznosti dokumentov 

RÚSES ako nástrojov ochrany 

biologicky významných častí  prírody a 

krajiny a ich  vzájomnej prepojenosti,  

- Ochrana koridorov, sprievodnej zelene 

- Ochrana prepojených chránených 

území pokrývajúcich najvýznamnejšie 

územia z hľadiska biodiverzity 

v zdravej a rezilientnej krajine 

 

 

 Opatrenie 3.1.5.1: Aktualizovať 

Generel nadregionálneho ÚSES 

SR na základe reprezentatívnych 

geoekosystémov, navrhovanej 

sústavy N2000 a prehodnotenej 

národnej sústavy chránených 

území   

- Priemet stratégie EÚ „Zelená 

infraštruktúra“    

Akčný plán BD: 

81. Spracovať novú metodiku ÚSES, zahrňujúcu tvorbu zelenej infraštruktúry, spracovať dokumenty 

ÚSES na regionálnej a miestnej úrovni a zabezpečiť prepojenie najvýznamnejších území 

systémom biokoridorov a CHÚ, vrátane cezhraničných 

82. Spracovať model implementácie zelenej infraštruktúry a jeho overenie na demonštračnom území 

s definovaním odporúčaní pre aplikáciu na podporu zabezpečenia konektivity prírod. prvkov 

krajiny 



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
7. Ochrana prírody vo voľnej krajine 

 Prvý workshop: 

- zvýšenie záväznosti dokumentov 

RÚSES ako nástrojov ochrany 

biologicky významných častí  prírody a 

krajiny a ich  vzájomnej prepojenosti,  

 

 Opatrenie 3.1.5.2: Zabezpečiť 

ochranu krajiny na báze ÚSES 

prostredníctvom zákona o ÚPaSP 

a zákona o pozemkových 

úpravách    

- Ukončenie aktualizácie RÚSES 

- Metodiku ÚSES prehodnotiť na 

základe stratégie EÚ „Zelená 

infraštruktúra“    

Akčný plán BD: 

83. Realizovať grantový mechanizmus pre podporu budovania zelenej infraštruktúry na lokálnej 

úrovni 

84. Posilniť ZI na lokálnej úrovni mimo obcí najmä na základe projektov ÚSES a pozemkových úprav  

86. Vypracovať štúdiu „Konektivita krajiny pre migráciu druhov“, pripraviť medzinárodný projekt   



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
4. Ochrana a manažment ekosystémov 

 Prvý workshop: 

- integrovaný manažment území 

- úloha ochrany prírody a chránených 

území v adaptácii na klimatickú zmenu 

a pri jej zmierňovaní  

 

 Opatrenie 3.1.6.2: Zosúladiť 

prístup ochrany prírody, ochrany 

pred povodňami a ochrany vôd k 

ochrane krajiny cez integrovaný 

manažment krajiny 

prostredníctvom integrácie hraníc 

chránených území    

- Identifikovať miesta funkčných 

rozporov pri využití územia a hľadať 

možnosti využitia vlastností 

ekosystémov na ich zmiernenie 

prostredníctvom zákone o krajine Akčný plán BD: 

90. Navrhnúť a realizovať ďalšie opatrenia na zachovanie alebo zlepšenie stavu ekosystémov 

121. Realizovať mapovanie a monitoring hydrických ekosystémov, brehových porastov a vyhodnotiť 

lokality s cieľom zabezpečenia riečnych ekosystémov a koordinovať s cieľmi RSV 

123. Zabezpečiť kontinuitu vodných tokov a odstraňovať bariéry vo vod. tokoch s cieľom podpory 

biodiverzity podľa príl. 8.4. Vodného plánu Slovenska   



Oblasť A. Ochrana a starostlivosť o prírodu a 

biodiverzitu 
4. Ochrana a manažment ekosystémov 

 Prvý workshop: 

- Revitalizácia ekosystémov, obnova 

populácií druhov 

 

 Opatrenie 3.1.6.1: Upraviť 

podmienky a vytvoriť ekonomické 

nástroje na revitalizáciu a tvorbu 

krajiny    

- dopracovať metodické postupy v SR 

na podporu zelenej infraštruktúry 

- Predložiť návrhy projektov na riešenie 

prioritných úloh pri zabezpečení 

konektivity, odstraňovaní porúch v 

krajine a jej revitalizácii 

- Vytvoriť nové ekonomické nástroje v 

pripravovanom zákone o krajine Akčný plán BD: 

7. Zabezpečiť revitalizáciu najohrozenejších biotopov  (najmä piesky, slaniská, xerotermy) 

77. Vypracovať strategický rámec  obnovy zdegradovaných ekosystémov  

78. Pripraviť a realizovať národný program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov   



Oblasť D. Inštitucionálne zabezpečenie ochrany 

prírody v SR 
Návrhy v oblasti inštitucionálneho a kapacitného zabezpečenia 

 Prvý workshop: 

- vytvorenie ekonomickej základne a 
ekonomických väzieb posilňujúcich 
nezávislosť ochrany prírody od politiky, 

- Vlastné zdroje – právna subjektivita 
ako predpoklad stredoeurópskeho 
priestoru 

- Modely s právnou subjektivitou 
založené na spojitosti s mäkkým 
cestovným ruchom 

- environmentálna pôda 
(Environmentálny pôdny fond) 

 Opatrenie 3.1.4.1: Realizovať 
inštitucionálne opatrenia a vytvoriť 
ekonomické podmienky a nástroje 
na zníženie dosahu financovania 
výkonu ochrany prírody na štátny 
rozpočet   

-  S cieľom eliminácie náhrady za 
obmedzovanie bežného 
obhospodarovania na neštátnych 
pozemkoch v 4. a 5. st. ochrany v 
CHÚ realizovať výkup a výmenu 
pozemkov    

Akčný plán BD: 

15. Zabezpečiť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania – prevod 

chránených území s 5. stupňom ochrany do vlastníctva štátu (výkup a výmena 

pozemkov), nájom, zmluvná starostlivosť. 

110. Realizovať výkup, nájom alebo zámenu pozemkov v lokalitách SPD Karpatské 

bukové pralesy na les. pôde alebo finančné náhrady za obmedzenie bežného 

obhospodarovania  



Oblasť D. Inštitucionálne zabezpečenie ochrany 

prírody v SR 
Návrhy v oblasti inštitucionálneho a kapacitného zabezpečenia 

 Prvý workshop: 

- vytvorenie ekonomickej základne a 
ekonomických väzieb posilňujúcich 
nezávislosť ochrany prírody od politiky, 

- Vlastné zdroje – právna subjektivita ako 
predpoklad stredoeurópskeho priestoru 

- Modely s právnou subjektivitou založené na 
spojitosti s mäkkým cestovným ruchom 

- environmentálna pôda (Environmentálny 
pôdny fond) 

- Každé veľkoplošné chránené územie by 
malo reprezentovať logo ako obchodnú 
značku pre miestne produkty a služby  

 Opatrenie 3.1.4.1: Realizovať 
inštitucionálne opatrenia a vytvoriť 
ekonomické podmienky a nástroje na 
zníženie dosahu financovania výkonu 
ochrany prírody na štátny rozpočet   

- V praxi uplatniť výber vstupného do 
chránených území organizáciami ochrany 
prírody a krajiny ako správcami pozemkov s 
účelovým využitím týchto zdrojov na 
starostlivosť o chránené územia 

- dopracovať metodické postupy a efektívne 
využiť ekon. nástroje zák. 543/2002     

- Určiť vhodné lokality pre výber vstupného 

Akčný plán BD: 

22. Spracovať štúdiu zavedenia nových spôsobov financovania chránených území s využitím 

zahraničných skúseností a projektov 

75. Spracovať štúdiu hodnotenia prínosov a nákladov správy chránených území z hľadiska 

ekosystémových služieb 

76. Rozpracovať systém podpory lokálnych produktov, certifikácie, predaja envir. Vhodných výrobkov 

z oblasti CHÚ a kultúrneho dedičstva   



Oblasť B. Prierezové oblasti 
1. Ochrana prírody a klimatická zmena 

4. Trvalo udržateľné využívanie prírody 

 Prvý workshop: 

- integrovaný manažment území 

- úloha ochrany prírody a chránených 

území v adaptácii na klimatickú zmenu 

a pri jej zmierňovaní  

 

 Opatrenie 3.1.6.2: Zosúladiť 

prístup ochrany prírody, ochrany 

pred povodňami a ochrany vôd k 

ochrane krajiny cez integrovaný 

manažment krajiny 

prostredníctvom integrácie hraníc 

chránených území    

- Identifikovať miesta funkčných 

rozporov pri využití územia a hľadať 

možnosti využitia vlastností 

ekosystémov na ich zmiernenie 

prostredníctvom zákone o krajine Akčný plán BD: 

90. Navrhnúť a realizovať ďalšie opatrenia na zachovanie alebo zlepšenie stavu ekosystémov 

121. Realizovať mapovanie a monitoring hydrických ekostémov, brehových porastov a vyhodnotiť 

lokality s cieľom zabezpečenia riečnych ekosystémov a koordinovať s cieľmi RSV 

123. Zabezpečiť kontinuitu vodných tokov a odstraňovať bariéry vo vod. tokoch s cieľom podpory 

biodiverzity podľa príl. 8.4. Vodného plánu Slovenska   



Závery a odporúčania 

 Doplniť do pracovnej skupiny pre koncepciu subjekty 

reprezentujúce poľnohospodársky sektor, VÚC 



Závery a odporúčania 

Tézy 

 Spoločnosť chápe ochranu prírody ako prostriedok na udržanie alebo 

dosiahnutie dobrej kvality životného prostredia pre obyvateľov a 

zložky prírodného prostredia a pre trvalo udržateľný rozvoj 

 Ochrana prírody je prostriedkom na podporu regionálneho rozvoja  

 Ochrana prírody zabezpečuje priaznivý stav druhov a biotopov a plnenie 

medzinárodných záväzkov a národných záujmov pre zachovanie 

biodiverzity 

 Ochrana prírody zabezpečuje zachovanie najvýznamnejších anorganických 

javov a prvkov 

 Ochrana prírody podporuje starostlivosť o krajinu 

 Ochrana prírody je súčasťou synergicky pôsobiacich stratégií na ochranu 

zložiek prostredia a udržateľný rozvoj a zmierňovanie klimatických zmien 

 Ochrana prírody na Slovensku je súčasťou celoeurópskych a celosvetových 

snáh na ochranu biodiverzity 



Spoločnosť chápe ochranu prírody ako prostriedok na 

udržanie alebo dosiahnutie dobrej kvality životného 

prostredia pre obyvateľov a zložky prírodného prostredia a 

pre trvalo udržateľný rozvoj 

Vláda SR: 

- Uznáva ochranu prírody ako verejný záujem 

- Vytvára podmienky pre pochopenie hodnôt, významu a úžitkov, 

ktoré poskytujú ekosystémy a pre platby za ekosystémové služby 

– Podporuje všetky formy komunikácie, konzultácií a spolupráce na 

rôznej úrovni .... Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta, 

budovanie kapacít, spolupráca so stakeholdermi 

- Podporuje rozvoj stabilnej inštitúcie ochrany prírody pôsobiacej na 

základe vedeckých poznatkov a so zodpovedajúcou profesnou 

štruktúrou  

- Podporuje činnosť mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto 

oblasti  

 



Ochrana prírody je prostriedkom na podporu regionálneho 

rozvoja a kvality života obyvateľov 

Vláda SR: 

– podporuje vytváranie regionálnej značky pre chránené územia  

- Podporuje  regionálne projekty  

- Podporuje jemné formy cestovného ruchu v chránených územiach a 

vytvára podmienky pre rekreačné využívanie chránených území 

(tam, kde je to vhodné) 

- Podporuje spoluprácu v rámci biosférických rezervácií (Program 

UNESCO MaB) 

- Podporuje zapájanie súkromného sektora 

 



Ochrana prírody zabezpečuje priaznivý stav druhov a 

biotopov 

Vláda SR: 

- Podporuje vytváranie zodpovedajúcej sústavy území európskeho významu, 

CHVÚ a území medzinárodného významu v spolupráci s vlastníkmi a 

užívateľmi pozemkov 

– Podporuje efektívne spravovanie a riadenie národnej siete prepojených 

chránených území v súlade s medzinárodnými štandardami, vrátane prísne 

chránených a aktívne manažovaných území, diverzifikáciu spravovania a 

ekonomických modelov financovania chránených území a za tým účelom 

spracovanie štúdie uskutočniteľnosti spravovania CHÚ na štátnych 

pozemkoch organizáciou OP a modelov financovania a zavedenie do praxe 

najvhodnejšieho modelu 



Ochrana prírody zabezpečuje priaznivý stav druhov a 

biotopov  

Vláda SR: 

- Podporuje vytváranie a aktualizáciu národných červených zoznamov 

ohrozených druhov a biotopov 

- Podporuje zachovanie životaschopných populácií pôvodných druhov a 

biotopov a vytváranie a realizáciu programov starostlivosti a záchrany pre 

ohrozené druhy a biotopy 

- Podporuje vytváranie a realizáciu stratégie pre invázne druhy 

- Podporuje prevenciu a boj proti pytliactvu, nelegálnemu obchodovaniu s 

ohrozenými druhmi a inej kriminalite  

- Podporuje ekologickú konektivitu v krajine, ochranu, vytváranie a obnovu 

ekologických koridorov a odstraňovanie migračných bariér pre živočíchy, 

vytváranie zelenej infraštruktúry 

 



Ochrana prírody zabezpečuje priaznivý stav druhov a 

biotopov 

Vláda SR: 

- Podporuje programy a projekty na obnovu ekosystémov a krajiny 

- Podporuje monitoring druhov a biotopov 

- Podporuje budovanie a rozvoj databáz a mechanizmov na sústreďovanie a 

sprostredkovanie informácií 

- Podporuje základný a aplikovaný výskum pre ochranu prírody 

 



Ochrana prírody zabezpečuje zachovanie najvýznamnejších 

anorganických javov a prvkov 

Vláda SR: 

- Podporuje identifikáciu a ochranu významných geomorfologických 

javov, geologických útvarov, geologických profilov, jaskýň a 

krasových útvarov  

- Podporuje ochranu nerastov a skamenelín 



Ochrana prírody podporuje starostlivosť o krajinu a ochranu 

kultúrneho dedičstva 

Vláda SR: 

- Podporuje ochranu a zachovanie krajinného rázu 

- Podporuje výskum typov krajiny a krajinárskych hodnôt území a 

regiónov  

- Podporuje zabezpečenie starostlivosti o krajinu osobitným zákonom 

- Podporuje spoločné úsilie pri zachovaní kultúrneho a prírodného 

dedičstva a spoločný manažment krajiny subjektmi ochrany prírody 

a poľnohospodárstva v krajinársky cenných územiach s využitím 

finančných mechanizmov SPP a i.   



Ochrana prírody je súčasťou synergicky pôsobiacich 

stratégií na ochranu zložiek prostredia a zmierňovanie 

klimatických zmien a pre udržateľný rozvoj 

Vláda SR: 

– uznáva význam ochrany prírody pri realizácia opatrení Stratégie pre 

BD, Stratégie adaptácie na klimatickú zmenu, vodohospodárskej 

politiky a vodného plánu Slovenska, protipovodňových stratégií, 

národného lesníckeho programu, poľnohospodárskej politiky a rozvoja 

vidieka a podporuje presadzovanie riešení založených na prírode ako 

nákladovo efektívnych opatrení 

- Podporuje zabezpečenie monitoringu vplyvu klimatickej zmeny na 

biotu  

- Podporuje integrovanú ochranu prírody 

- Podporuje všetky formy komunikácie, dialógu a konzultácií v záujme 

ochrany prírody a krajiny s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov a 

rôznymi sektormi  



Ochrana prírody na Slovensku je súčasťou celoeurópskych 

a celosvetových snáh na ochranu biodiverzity 

Vláda SR: 

- Podporuje dôslednú implementácia smerníc a nariadení EÚ (o 

biotopoch, vtákoch, obchode s ohrozenými druhmi, inváznych 

nepôvodných druhoch a i.) a medzinárodných dohovorov a 

programov ku ktorých SR pristúpila (......) 

- Podporuje bilaterálnu a cezhraničnú spoluprácu pri dosahovaní 

cieľov ochrany prírody 

- Nepodporuje pre biodiverzitu a ochranu prírody škodlivé investície 

pri rozvojovej pomoci menej rozvinutým krajinám 


