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O čom to bude  
 



 

Osnova prednášky 
 

Súčasná globálna 
environmentálna kríza 

Ochrana prírody – monitoring  
a komunikácia 

ŠOP SR –  stručný pohľad späť 
ŠOP SR –  spolupráca  
s univerzitami, SAV...  



už 11. marca 2020 vyhlásila Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) šírenie sa 

nového typu koronavírusu SARS-COV-2 

(Covid-19) za pandémiu (WHO 2020), 

 

Pandémia Covid-19 
 

Zoonózy – infekcie alebo ochorenia, priamo alebo 
nepriamo prenosné zo živočícha na človeka,  
spôsobené patogénnymi organizmami 



Choroba Roky Patogén Prvý výskyt 

syndróm náhleho zlyhania dýchania / 

ťažký akútny respiračný syndróm 

(Severe Acute Respiratory Syndrome, 

SARS) 

2002–2004 koronavírus SARS-

CoV 

Čína 

prasacia chrípka  2009 vírus A/H1N1 Mexiko, USA 

blízkovýchodný respiračný syndróm 

(Middle East Respiratory Syndrome, 

MERS) 

2012–2020 koronavírus MERS-

CoV 

Saudská Arábia, 

Jordánsko 

ebola – (západo)africká hemoragická 

horúčka  

2013–2016 filovírus ebola subsaharská Afrika 

horúčka zika 2015–2016 flavivírus zika Uganda, Brazília 

vtáčia chrípka (aviárna influenza) 2008–2014 HIPAI vírus podtyp 

H5N1 

Hongkong, Taliansko 

 

Pandémia Covid-19 
 

Zdroj: 

CHEVAL et al. 

2020, 

PLESNÍK et al. 

2021  



nebezpečenstvo vzniku nových 
pandémií  

nadmerné využívanie prírody 

krízu životného prostredia 
Covid-19 

 

Pandémia Covid-19 
 

súčasný trend pandémie COVID-19 zdôraznil aj: 

 je to výzva 

príležitosť na prehodnotenie vzťahov s prírodou, 
zodpovednejší prístup k životnému prostrediu 



Európska environmentálna agentúra 

(EEA) definuje  jedenásť Globálnych 

megatrendov (GMT) v piatich klastroch, 

 

 jedným z nich je aj meniace sa zaťaženie 

chorobami a riziká pandémií  

(eea.europa.eu/soer/2015))  

Zdroj: SOER (2015)  

 

Globálne megatrendy 
 



??? 

??? 

 

Koncepcia planetárnych hraníc 
 

Úbytok integrity 
„biosféry“  – genetickej 

a funkč. diverzity 

Zmena 

krajinnej 

pokrývky 

Aerosóly  

v atmosfére 

 

Nové entity (chem.  

znečistenie, 

nanomateriály) 

Využívanie 

vodných 

zdrojov 

Biogeochem. 

cykly: narušenie 

cyklu  fosforu 

a dusíka 

Úbytok 

ozónu  

v stratosfére 

Acidifikácia 

oceánov 

Klimatická 

zmena 

Zdroj:  
SABO et al. (2020),  
upravené podľa:  
ROCKSTRÖM et al. (2009), STEFFEN et al. 
2015) 

planetárne hranice: 
 
 v súčasnosti sú 

prekročené 4 z 
deviatich: 

 klimatická 
zmena, 

 biogeochemické 
cykly dusíka a 
fosforu, 

 vymieranie 
druhov 
 

Zóna neistoty 

Zóna 
bezpečia 

Zóna nevratných 
zmien  

bezpečný priestor pre 

ľudské aktivity 

(safe operating space for 

humanity)   



výzvy príležitosti  riešenia 

 dokonale premyslená a pripravená  realizácia 

      zásadných a systematických politických, hospodárskych,             

spoločenských a environmentálnych zmien, 

 má byť založená na dosiahnutí konsenzu a nesmie ísť proti      

vôli občanov 

globálna 
environmentálna kríza 

 

Globálna environmentálna kríza 
 



konsens (z latinského consentire = rovnako cítiť či vnímať) 

1. súhlas, dohoda 2. práv. súhlasná vôľa zmluvných strán vo všetkých záležitostiach 

uzavieranej zmluvy, 

súhlasná a nevynútená vôľa, vychádzajúca z presvedčenia o správnosti 

dohodnutého – s možnosťou odvolania sa na prvotný význam → konsens sa hlási 

k zodpovednosti (LISICKÝ 2006) 

  

 

 

Niečo z terminológie  
 

kompromis  

 vzájomné vyrovnanie strednou cestou, dohoda na základe vzájomných ústupkov, 

 zmierenie sa s tým, že každá strana má vlastný názor, ktorého sa nevzdáva, ale 

v záujme zmierlivého, nekonfliktného riešenia sa zdrží jeho násilného presadzovania 



„Naša civilizácia je civilizáciou instantnosti, nielen kvôli našej 

nedočkavosti, ale aj preto, že ak sa neprijmú účinné opatrenia, 

môže sa čoskoro rozpustiť.“ 
 

„Napriek všetkému, zatvárať oči pred blížiacou sa krízou je 

nemúdre. Nie sú ešte environmentálne problémy dostatočne 

naliehavé, aby mohla nastať zmena? Sú to len slová, slová 

a slová? Je skutočne dobrými úmyslami dláždená príslovečná 

cesta do pekla?“ 
 

Mikuláš J. LISICKÝ: Radikované právo ako základ konsenzu v ochrane prírody (2006) 

Mikuláš J. Lisický  
   (1946 – 2008) 



Zapojenie 
sa 

Vízia 

Akčné 
skúsenosti 

Holistické 
myslenie 

Predvídanie 
budúcnosti 

Dosiahnutie 
transformácie 

 

Poznanie vs. vzdelanie 
 



 stojí tiež pred novými výzvami a príležitosťami (napr. „Stratégia EÚ v oblasti 

biodiverzity do roku 2030“ 

 dôležitá, zložitá a dynamická verejnoprospešná ľudská činnosť – spoločenská 

objednávka a prijateľnosť pre verejnosť,  

  tvoriaca významnú súčasť verejných politík, 

   okrem zachovania geo- a biodiverzity a pôvodných ekologických procesov by  

      mala posilňovať aj svoju úlohu pri udržaní kvality života ľudí 

 

 

Ochrana prírody 
 



 

Ochrana prírody 
 

 krízová disciplína (časový stres, nedostatok informácií, financií, tlak verejnosti...),  

 v súčasnosti prechádza (podobne ako mnohé ďalšie verejné služby) 

nejednoduchým obdobím,  

 mnoho ľudí si myslí, že  sa do ochrany prírody veľmi dobre rozumie,  a preto sa 

k nej môžu kedykoľvek a na akomkoľvek fóre „fundovane“ vyjadrovať 



 

Ochrana prírody 
 

 príroda môže existovať nezávisle od ľudskej spoločnosti,  

 ochrana prírody môže jestvovať a fungovať iba v kontexte ľudskej 

spoločnosti a jej konkrétnej kultúry, 

 vzťah prírody a človeka je kľúčovým filozofickým problémom ochrany 

prírody, 

 človek nemôže dlhodobo hospodáriť na iných princípoch než prírodných → 

      udržateľný rozvoj 



 efektívna v kontexte normatívnom (napr. ktorú zložku biodiverzity chrániť 

a prečo), 

 i vedeckom (napr. ako efektívne a účinne chrániť biodiverzitu a jej zložky) 

(napr. napr. MARIS & BÉCHET 2010; URBAN 2019), 

ochranársky manažment pružný, rýchlo a vhodne reagujúci na dané zmeny 

(PLESNÍK 2010) 

 

 

 

Ochrana prírody 
 



 vyžaduje si adaptívny manažment (prispôsobivú starostlivosť) – proces 

opakovaného a neustáleho hodnotenia zistených skutočností, berúcich  

do úvahy meniace sa ekologické, spoločenské i politické súvislosti 

 rozhodovanie do seba začleňuje výsledky predošlých akcií → včasné 

reakcie na zmeny v ekosystémoch (napr. BIRGÉ et al. 2016, PLESNÍK 2018),  

 

 

Ochrana prírody 
 



významná úloha → ochranárske plánovanie, vrátane analýzy scenárov 

(založené na zraniteľnosti a nenahraditeľnosti zložiek biodiverzity) + 

štruktúrovaný prístup, 

cieľ →  určiť, ktoré časti / zložky prírody majú byť prednostne chránené...  

 

 

Ochrana prírody 
 



 potrebuje vychádzať: 

 

 

 

 

Ochrana prírody 
 

 
ochrana prírody založená na dôkazoch (evidence-based conservation) 

 
informácie + interpretácia zákonitostí o fungovaní prírody,  

vrátane logického reťazca príčin a dôsledkov...  
 

z vedeckých poznatkov, 
najmä z biológie ochrany 

prírody (Conservation 
Biology) 

 
zo skúseností tzv. dobrej  

i špatnej praxe   
 



 

Ochrana prírody 
 

 transparentný, verifikovateľný a v budúcnosti opakovateľný, 

 od kvalitnej prípravy, voľby metód zberu dát, ich vyhodnotenia, 

interpretácie a vyvodenia záverov a aplikácií do praxe ochrany prírody, 

  spätná väzba o efektívnosti a účinnosti konkrétnych manažmentových 

opatrení a rozhodnutí ochrany prírody... 
 

výskum a monitoring: 



„Zakonzervovat dost dobře nemůžeme ani přírodu, ani 

samotnou péči o ni....  

Ačkoliv to může znít jako veskrze vyčpělá fráze, 

připomeňme, že soudobá péče o přírodní a krajinné 

bohatství by měla být založena na důkazech 

poskytovaných vědou, nikoli na vhodně ohýbaných 

faktech a umně živeném strachu.“ 
 

Jan PLESNÍK : Má ochrana přírody a krajiny vzpomínat na budoucnost? (2020) 

Jan PLESNÍK  



 

 

 

 

 

 

základný  koncepčný 
rámec, ťažko 
spochybniteľné  
a robustné údaje, 
dôkazy a argumenty 

nasmerovanie 
potrieb ďalších 
aktivít 

veda a výskum 

ochrana prírody 

 

Ochrana prírody 
 



ochrana 
prírody 

právny rámec  

ekonomické 
nástroje 

práca  

s verejnosťou 

veda  

a výskum 

 

Ochrana prírody 
 



Konferencia „Výskum v ochrane prírody“ 

9. – 12.9. 2008 

 

Organizátori: 

 Katedra ekológie a životného prostredia 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci,  

 Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR,  

 česká sekcia Federácie EUROPARC   
 

 

Konferencie Olomouc 
 



ochrana 
prírody 

výskum 

 a 
monitoring 

výchova 

 a 
komunikácia 

praktická 
ochrana 

spolupráca 

  

Jan ČEŘOVSKÝ   
(1930 – 2017)  

 

Konferencie Olomouc 
 



 

Konferencie Olomouc 
 

 upozornili na roztvárajúcu sa medzeru (nožnice) medzi vedou a  ochranou prírody  

ochrana prírody – potreba včas sa dozvedať o nových 
vedeckých informáciách,  kriticky ich hodnotiť, 

interpretovať a účinne využívať, 
potrebné sú (aj / najmä) výsledky aplikovaného výskumu 

 
 

vedecká komunita – rastúci tlak publikovať v prestížnych 
časopisoch s vysokým IF,  

má čoraz menej času angažovať sa v prospech 
aplikovaných odborov (vrátane ochrany prírody), napr. 

aplikovanými štúdiami, pôsobením vo vedeckých  
a redakčných radách OP... 



Konferencia „(Ako) učiť ochranu 

prírody“ 

6. – 8.11. 2014 

 

Organizátori: 

 Katedra biológie a ekológie FPV UMB  

     v Banskej Bystrici,  

 Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR 

v Prahe,  

 Štátna ochrana prírody SR v Banskej 

Bystrici 

 

Konferencie Banská Bystrica 
 



 

Konferencie Banská Bystrica 
 

Závery 

 pravidelné stretnutia a výmena skúseností medzi pedagógmi a 

pracovníkmi z praktickej ochrany prírody,  

prepojenie pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov do 

koordinačných orgánov ochrany prírody a rád chránených území  

a publikačná aktivita v periodikách a odbornej literatúre ochrany prírody, 

 inšpirácia –  vytvorenie vzdelávacieho programu pre starostlivosť  

  o chránené územia po vzore zahraničných univerzí, 

 kontinuálne vzdelávanie pracovníkov z praxe ochrany prírody.... 

https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/ako-ucit-ochranu-prirody-na-vysokych-skolach/ 



Konferencia „Manažment ekosystémov 

v prizme nerovnovážnej perspektívy“ 

21. – 22.11. 2018 

 

Organizátori: 

 Katedra biológie a ekológie FPV UMB  

     v Banskej Bystrici,  

 Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR 

v Prahe,  

 Štátna ochrana prírody SR v Banskej 

Bystrici 

 

Konferencie Banská Bystrica 
 



 

Konferencie Banská Bystrica 
 

Závery 
 

rast profesionalizácie výkonu štátnej a verejnej správy, vrátane top-

manažmentu organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o CHÚ – 

zabezpečenie ďalšieho systematického vzdelávania pracovníkov ŠOP, 

zlepšenie komunikácie a technologického vybavenia správ CHÚ,  

 

 zapojenie širokej vedeckej verejnosti do procesov rozhodovania a 

hľadania konsenzu, ako aj osvetu a vzdelávanie laickej verejnosti a decíznej 

sféry... 

 https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/manazment-ekosystemov-v-prizme-nerovnovaznej-perspektivy/ 



 

Monitoring v ochrane prírody 
 

 ochrana prírody nutne potrebuje: dáta, dáta, dáta  

 
 veda, výskum, technický vývoj, inovácie, odborný 

prieskum, výskum, monitoring...,  

občianska veda (citizen science)..., 

zber dát a ich analýza – pravidelný monitoring stavu 

európsky a národne významných druhov a biotopov, 

 monitoring v rámci manažmentových opatrení...,  

prevádzka informačného systému, vrátane verejne 

prístupnej nálezovej databázy (KIMS)..., 

 

 

aplikovaný výskum  

a monitoring pre 

ochranu prírody   

 

 



ochrana prírody nutne potrebuje: pracovať (komunikovať) s verejnosťou 

 

Komunikácia v ochrane prírody 
 

 komunikácia na všetkých úrovniach – od vedcov, cez 

stakeholderov až po návštevníkov, 

 komunikácia manažér ochrany prírody ↔ vedec, 

 verejnosť potrebuje rozumieť tomu čo, prečo a ako sa 

chráni, čo to pre ňu znamená..., (voľba vhodného jazyka), 

interpretácia → prebudenie záujmu,   

 príbehy – náučné chodníky, questing..., 

 spätná väzba ↔ akú odozvu komunikácia vyvolala 

 

informovať  

a zlepšovať imidž   

 

 



 

Štátna ochrana prírody SR 
 

„Historia magistra vitae est.“  

Marcus Tullius Cicero  
(106 – 43 p. n. l.)  



1920 1940 1960 1980 2000 

 

Štátna ochrana prírody SR 
 

PÚ 

SÚPSOP VKOP 

ŠROP 

zriadená k 1. 7. 2020  

VKOP – Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku, ŠROP – Štátny referát na ochranu pamiatok  
na Slovensku, PÚ – Pamiatkový ústav, SÚPSOP – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,  

ÚŠOP – Ústredie štátnej ochrany prírody, SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia 



 

Štátna ochrana prírody SR 
 

vznikla rozhodnutím ministra životného prostredia SR  

č. 26/2000-4 z 15. júna 2000, ktorým sa názov organizácie 

„Správa národných parkov Slovenskej republiky“ zmenil na 

„Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky“  

+ 



 

Štátna ochrana prírody SR 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 zo Správy národných 

parkov Slovenska – 

delimitovaných spolu  

79 zamestnancov,  

z SAŽP 177 zamestnancov 

(40,9 % z celkového počtu 

433 zamestnancov SAŽP) – 

celé COPK 

 

 

Vývoj počtu zamestnancov ŠOP SR v rokoch 2000 – 2007  



 

Štátna ochrana prírody SR 
 





 

Štátna ochrana prírody SR 
 

 územná ochrana, 

 druhová ochrana živočíchov, rastlín, skamenelín a nerastov,  

 ochrana drevín,  

 environmentálna výchova a propagácia,  

 monitoring a informatika,  

 dokumentácia 

 



Hlavné skupiny užívateľov: 

 

Štátna ochrana prírody SR 
 

miestna a ústredná štátna správa ochrany prírody a krajiny a všeobecná 

štátna správa, 

mestské a miestne samosprávy, 

štátna a verejná služba ochrany prírody ako spoločenská objednávka 

(verejný záujem štátu) pre zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem 

života, záchranu prírodného dedičstva a udržanie ekologickej stability... 



 Prioritné úlohy: 

  

 

Štátna ochrana prírody SR 
 

 príprava na vstup Slovenska do EÚ  

    (1. máj 2004)  

 sústavy Emerald, Natura 2000:  

 transpozícia práva, doplnky do smerníc, 

príprava chránených území (ÚEV a CHVÚ), 

 v rámci COPK – stredisko pre koordináciu 

riešenia úloh Natura 2000... 

 

  poradné zbory, 

 gestorský systém, 

 spolupráca,  

 vedecké podujatia... 



 

 

 

 

 

 

 

Čo treba dnes 



 

 

 

 

 

 

 obojstranná spolupráca (veda ↔ prax), 

 prepojenie vedy s ochranárskou praxou  systémové kroky príslušných rezortov, 

 prepojenie výučby s praktickou ochranou prírody, 

 spoločné vedecké podujatia (konferencie, semináre, workshopy.... ↔ výmena    

informácií), 

 systematické vzdelávanie pracovníkov ochrany prírody (personálna stabilita ?)...., 

zlepšenie komunikácie s verejnosťou – interpretácia výsledkov... 

 

  

 toho je  

 

Čo treba dnes ? 



• memorandum o spolupráci... 

 

Čo treba dnes ? 

memora memoran 

Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci  FPV UMB so ŠOP SR, 
3.9. 2021 



 

 

 

 

 

 

realizovať systematický monitoring biotopov a druhov 

„... kľúčový systematický monitoring všetkých druhov vtákov na 

Slovensku stále absentuje a správu je stále možné pripravovať 

vo viacerých prípadoch len na základe extrapolácie alebo 

expertného odhadu...“ 

„Slovensko nenaplní ambiciózne ciele vyplývajúce z rôznych 

záväzkov a dohovorov v dohľadnej dobe, naopak naďalej sa od 

týchto cieľov vzďaľuje.“ 

(ČERNECKÝ et al. 2020) 

 

Čo treba dnes ? 



 

Poďakovanie 

všetkým kolegom zo ŠOP SR  

za spoluprácu, pomoc, ochotu, 

podporu...  



Ďakujem za pozornosť 
 


