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úvod
Slovenská republika sa intenzívne pri-
pravuje na vstup do Európskej únie
(EÚ). To so sebou prináša okrem očaká-
vaných výhod aj množstvo záväzkov.
Najvýznamnejšou povinnosťou štátu je
zosúladiť národnú legislatívu s právnymi
normami platnými v EÚ a naplniť všetky
požiadavky, ktoré z nich vyplývajú. 
Jednou z oblastí, ktorej je v Európskej
únii venovaná mimoriadna pozornosť, je
ochrana prírody. Kľúčovou požiadavkou
právnych predpisov EÚ na ochranu prí-
rody je vytvorenie novej sústavy chráne-
ných území európskeho významu, pod
názvom NATURA 2000. Tá by mala
významne prispieť k zachovaniu biolo-
gickej rozmanitosti v rámci celej Európ-
skej únie. Slovenská republika, ako bu-
dúci členský štát EÚ, má preto povinno-
sť sústavu NATURA 2000 na svojom
území vybudovať. Pretože širšia verejno-
sť doposiaľ nebola dostatočne informo-
vaná o tom, čo NATURA 2000 obnáša,
a predovšetkým čo bude znamenať pre
ľudí žijúcich a hospodáriacich v danom
území, predkladáme v nasledujúcom
texte odpovede na najčastejšie kladené
otázky. Veríme, že táto publikácia pri-
speje nielen k pochopeniu podstaty
sústavy NATURA 2000, ale taktiež k oce-
neniu jej možného prínosu pre prírodu,
krajinu a ľudí v nej žijúcich. Vytvorenie
sústavy NATURA 2000 v Slovenskej re-
publike bude znamenať nielen naplne-
nie príslušných predpisov EÚ, ale bude
aj príležitosťou, pre účinnú ochranu eu-
rópskeho a „nášho“ prírodného dedič-
stva pri zachovaní súčasného stavu vy-
užívania krajiny.
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1 Čo rozumieme sústavou 
NATURA 2000? 

NATURA 2000 je sústavou chránených úze-
mí európskeho významu. Prostredníctvom
nej sú chránené najvzácnejšie a najviac
ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľ-
ne žijúcich živočíchov a vybraných bioto-
pov, ktoré sa vyskytujú na území Európskej

únie (EÚ). Pod biotopom rozumieme určitý
typ prostredia (napríklad horská bučina ale-
bo rašelinisko). Členské štáty EÚ sú povinné
vybrať najhodnotnejšie územia s výskytom
vybraných rastlinných, živočíšnych druhov
a biotopov a zaistiť ich zákonnú ochranu.
Veľkosť a počet území musia byť pritom ta-
ké, aby bolo zabezpečené zachovanie týchto
druhov a biotopov na území celého štátu
v priaznivom stave, teda v stave rovnakom
alebo lepšom ako v čase vyhlásenia. Cieľom
sústavy NATURA 2000 je preto zachovať
biologickú rozmanitosť v rámci celej Európ-
skej únie prostredníctvom ochrany vybra-
ných druhov rastlín, živočíchov a biotopov,

ktoré sú najviac ohrozené ľudskou činno-
sťou alebo patria k tomu najvzácnejšiemu,
čo sa na európskom kontinente zachovalo.

Súvisiaca otázka: 2

2 Čo je biologická rozmanitosť 
a prečo je dôležité ju zachovať? 

Život na Zemi existuje v podobe státisícov
druhov rastlinnej a živočíšnej ríše, ich spo-
ločenstiev a vzájomných väzieb. Rozmanito-
sť druhov a celých ekosystémov (biodiverzi-
ta) je významná sama osebe, a to aj napriek
tomu, že nepoznáme a možno ani v budúc-
nosti úplne nespoznáme úlohu jednotlivých
druhov, spoločenstiev a celých ekosysté-
mov, ktorú hrajú pre udržovanie života na
Zemi. Práve pričinením človeka sú však
dnes väzby medzi druhmi, spoločenstvami
a ich neživým prostredím vážne narušené.
Preto je potrebné všade tam, kde to je ešte
možné, chrániť zvyšky pôvodných prirodze-
ných spoločenstiev a podporovať zachova-
nie ďalších, prírode blízkych ekosystémov

1. Aluviálne lúky, Devínske jazero

2. Ďateľ čierny (Dryocopus martius)
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otázky a odpovede
v čo najrozmanitejšom stave. Aj keď z ve-
deckého hľadiska nie sme schopní presne
stanoviť význam jednotlivých druhov, vie-
me, že čím je vyššia biologická a krajinná
rozmanitosť, tým je väčšia šanca na harmo-
nické spolužitie človeka s prírodou nielen
súčasnej, ale aj ďalších generácií. Práve pre-
to bola na úrovni Európskej únie navrhnutá
a v roku 1992 vtedajšími 12 členmi EÚ jed-
nohlasne schválená myšlienka vytvorenia
celoeurópskej sústavy chránených území, ur-
čených na zachovanie biologickej rozmani-
tosti, nazvanej NATURA 2000. Je nielen po-
vinnosťou, ale aj záujmom Slovenskej repu-
bliky sa do vytvárania tejto sústavy zapojiť.

Súvisiaca otázka: 1

3 Z ktorých právnych predpisov 
vyplýva povinnosť vytvoriť sústa-
vu NATURA 2000? Prečo nie je
NATURA 2000 sieťou, ale sústa-
vou chránených území? 

Slovenská republika ako kandidátska krajina
na vstup do Európskej únie je povinná zosú-
ladiť národné právne predpisy s legislatívou
Európskej únie a naplniť všetky povinnosti,
ktoré z nej vyplývajú. Jedným z najvýznam-
nejších záväzkov v oblasti životného prostre-
dia je vytvorenie sústavy NATURA 2000, kto-
rá sa skladá z území chránených podľa 2
smerníc (právnych noriem). Sú nimi:
• Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľ-

ne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch)
• Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane bio-

topov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (smernica o biotopoch).

Podľa smernice o vtákoch musia byť pre vy-
brané druhy vtákov vyhlasované tzv. SPA ú-
zemia (Special protection areas), na Sloven-
sku nazývané chránené vtáčie územia. Podľa

smernice o biotopoch je nevyhnutné vyhlá-
siť tzv. SAC územia (Special areas of conser-
vation), územia ochrany biotopov a druhov

pre vybrané biotopy, rastliny a ostatné druhy
živočíchov. Tieto dva typy chránených úze-
mí spolu vytvárajú sústavu NATURA 2000. 
NATURA 2000 zahŕňa najvzácnejšie územia
na ochranu vybraných druhov rastlín, živo-
číchov a biotopov. Pretože smernice kladú
dôraz skôr na kvalitu vyberaných území než
na ich priestorové usporiadanie a vzájomné
prepojenie, hovoríme o ich sústave a nie
o sieti. Napriek tomu, že s výhľadom do bu-
dúcnosti je myšlienka priestorového prepo-
jenia území sústavy NATURA 2000 štátmi
EÚ podporovaná, nebude možné zatiaľ ho-
voriť o ekologickej sieti porovnateľnej napr.
s našimi územnými systémami ekologickej
stability (ÚSES). V nich sú jednotlivé bio-
centrá prepojené líniovými prvkami (napr.
vodnými tokmi alebo stromoradiami) a tvo-
ria tak ucelený biologický systém.
Všetky povinnosti zakotvené v smerniciach
je Slovenská republika povinná previesť do
svojho právneho poriadku. Táto povinnosť

3. Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
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bude splnená novým zákonom o ochrane
prírody a krajiny, novým zákonom o poľov-
níctve, a samozrejme množstvom vykonáva-
cích predpisov k týmto zákonom.

Súvisiace otázky: 1, 4, 8

4 Aké bude právne zabezpečenie
území chránených sústavou
NATURA 2000 v SR? 

Územia, ktoré budú navrhnuté na zaradenie
do sústavy NATURA 2000 v SR, budú po-
stupne vyhlasované pravdepodobne pro-
stredníctvom niektorých z existujúcich kate-
górii osobitne chránených území (národné
parky, chránené krajinné oblasti, prírodné
rezervácie, prírodné pamiatky) alebo zóny
chráneného územia. Územia vyhlasované
podľa smernice o vtákoch (SPA územia) bu-

dú podľa nového
zákona o ochrane
prírody vyhlaso-
vané ako chráne-
né vtáčie územia.
Územia budú pod-
liehať ochrane
podľa zákona o
ochrane prírody
a krajiny, rovna-
ko ako ostatné
chránené územia
národného výz-
namu. Územia
sústavy NATURA
2000 však nebu-
dú mať jednotný
ochranný režim
(na rozdiel napr.
od dnešnej ná-
rodnej prírodnej
rezervácie), ale

sa budú medzi sebou podstatne odlišovať
v režime a prísnosti ochrany v závislosti od
predmetu ochrany v území. Ochranné opat-
renia budú uskutočňované cielene pre vy-
brané druhy a biotopy, pre ktoré bude úze-
mie NATURA 2000 vyhlásené. Je zrejmé, že
iné opatrenia na ochranu vyžaduje napr. bo-
cian čierny a iné črievičník papučkový. Aj vo
vnútri jedného územia bude preto často rôz-
ny režim podľa toho, čo je v konkrétnej čas-
ti chránené. 

Súvisiaca otázka: 10

5 Čím sa sústava NATURA 2000 od-
lišuje od chránených území v SR? 

Predovšetkým odlišným výberom chráne-
ných prvkov a tiež vymedzením území výlu-
čne na základe vedeckých údajov. Sústava
NATURA 2000 chráni okrem iného vybrané
druhy živočíchov a rastlín rovnako ako chrá-
nené územia v SR. Výber druhov živočíchov
a rastlín „hodných ochrany“ sa v prípade
sústavy NATURA 2000 vzťahuje na druhy
ohrozené v rámci celej Európske únie (na
rozdiel od ochrany prírody v SR). Niektoré
z týchto druhov sú síce chránené národnou
legislatívou, iné však nepodliehajú zákonnej
ochrane, pretože sú na našom území po-
merné hojné a široko rozšírené. Napriek to-
mu, budeme mať ako členský štát EÚ povin-
nosť zaistiť ich účinnú ochranu. 
NATURA 2000 však na rozdiel od doterajšej
slovenskej legislatívy okrem druhov chráni
aj vybrané typy biotopov. Znamená to, že
napr. kvetnatá bučina je chránená nielen
preto, že sa v nej vyskytujú významné dru-
hy rastlín alebo živočíchov, ale tiež preto, že
ako ohrozený typ prostredia je významnou
hodnotou a má byť zachovaná pre budúce
generácie.

4. Krasový biotop,
Plešivecká planina
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Sústava NATURA 2000 sa ale od „národnej“
sústavy chránených území líši predovšet-
kým v hlavnej zásade výberu území. V dote-
rajšej praxi ochrany prírody u nás boli úze-
mia vymedzované často len na základe vše-
obecnej znalosti o kvalite územia alebo
hroziaceho stavebného zámeru, a až potom
boli zisťované podrobne ich prírodné hod-
noty. Územia sústavy NATURA 2000 sú však
vyberané cielene pre menovite uvedené chrá-
nené prvky podľa vopred daných odborných
pravidiel, stanovených smernicou o bioto-
poch. Táto smernica (zjednodušene poveda-
né) stanovuje, že do sústavy NATURA 2000
majú byť navrhované len najcennejšie úze-
mia s výskytom najpočetnejších populácií
vybraných chránených druhov a najzacho-
valejších biotopov, čo musí byť podložené
aktuálnymi vedeckými poznatkami. 

Súvisiace otázky: 4, 6

6 Aký bude prínos sústavy NATURA
2000 pre ochranu prírody v SR? 

Aký bude naozaj, ukáže až budúcnosť.
Avšak vďaka dôrazu, kladenému smernicou
o biotopoch na výber území na základe ak-
tuálnych odborných údajov je pravdepodob-
né, že sa podarí podchytiť skutočne najcen-
nejšie územia, kde sa vyskytujú vybrané 
typy biotopov a vybrané druhy rastlín a živo-
číchov. Takéto územia (ktoré dnes nemôže-
me všetky presne určiť, pretože nepoznáme
všetky miesta výskytu chránených prvkov),
budú následne navrhnuté do sústavy NATU-
RA 2000. Pretože hlavne vybrané typy bioto-
pov sa do určitej miery zhodujú s ochranár-
sky hodnotnými typmi prostredí z pohľadu
Slovenskej republiky, bude sústava NATURA
2000 takmer vždy zahŕňať územia význam-
né pre prírodu aj v národnom meradle. NA-

TURA 2000 preto predstavuje významnú prí-
ležitosť, ako vytvoriť ucelenú sústavu chrá-
nených území skutočne najhodnotnejších
z európskeho aj slovenského hľadiska a za-
bezpečiť ich komplexnú ochranu (nielen
prostredníctvom ochrany druhov, ale aj nimi
obývaných biotopov). Vymožitelnosť právnych
predpisov EÚ dáva nádej, že ochrana území
sústavy NATURA 2000 nebude len formál-
na, ale skutočne účinná. Smernica o bioto-
poch zdôrazňuje územnú ochranu v spolu-
práci s vlastníkmi a nájomníkmi hospodária-
cimi v území v oveľa väčšej miere, ako sme
boli doposiaľ zvyknutí. NATURA 2000 tak
umožní zachovanie prírodnej hodnoty úze-
mí pri rešpektovaní ostatných, napr. hospo-
dárskych záujmov v území. Reštriktívnou
ochranou zabezpečovanou napríklad prís-
nymi rezerváciami, by to nebolo možné. 
Zavedenie sústavy chránených území NA-
TURA 2000 neznamená zrušenie súčasného
národného systému chránených území. Ide
skôr o akúsi „novú vrstvu“ chránených úze-
mí, ktoré majú európsky význam. Preto sú
navrhované podľa iných kritérií ako chráne-
né územia, ktoré máme doteraz. Hoci má

5. Rys ostrovid (Lynx lynx)
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byť NATURA 2000 vytváraná bez akéhokoľ-
vek ohľadu na existujúce rozmiestnenie
a počet už existujúcich chránených území,
je možné očakávať, že mnohé lokality, 
navrhnuté do sústavy NATURA 2000, budú
totožné alebo sa budú prekrývať s existujú-
cimi chránenými územiami. Mnohé územia
sú totiž hodnotné zároveň z pohľadu európ-
skej, ako aj slovenskej ochrany prírody.

Súvisiace otázky: 2, 5

7 Vyplývajú zo smernice o biotopoch
a smernice o vtákoch okrem vytvá-
rania sústavy NATURA 2000 ešte
iné povinnosti? 

Áno, vyplývajú. Vytvorenie sústavy chráne-
ných území NATURA 2000 je hlavnou po-
žiadavkou vyplývajúcou zo smerníc EÚ na
ochranu prírody, nie však jedinou. Okrem
zriaďovania chránených území pre vybrané
druhy živočíchov a rastlín (ich zoznam uvá-
dza príloha I smernice o vtákoch a príloha II
smernice o biotopoch) je ochrana niekto-
rých druhov živočíchov a rastlín zabezpečo-
vaná ešte ďalším spôsobom. Štát je povinný
zabezpečiť špeciálnu ochranu všetkým oso-
bitne vymenovaným druhom. Takáto ochra-

na znamená, že nie je povolené usmrcovať
a poškodzovať žiadne dospelé jedince me-
novite uvedených druhov živočíchov ani ich
vývojové štádia (napr. vajcia vtákov) a nie je
povolené vykopávať, zbierať a akokoľvek
ničiť jedince vybraných rastlinných druhov.
Smernica o biotopoch vymenováva druhy
rastlín a živočíchov, na ktoré sa vzťahuje
spomínaná ochrana (príloha IV smernice
o biotopoch), na rozdiel od toho smernica
o vtákoch požaduje chrániť obdobným spô-
sobom všetky druhy vtákov prirodzene sa
vyskytujúcich na území štátu. Výnimku
z tejto ochrany môžu predstavovať len urči-
té druhy živočíchov, ktoré je povolené loviť,
či s nimi inak nakladať, pokiaľ je to v súlade
so zákonnými predpismi štátu o poľovníc-
tve. Aj v takomto prípade je ale dôsledne
kontrolované, aby predovšetkým lov neohro-
zil celkovú početnosť týchto druhov v da-
nom štáte. Okrem toho smernice zavádzajú
tzv. odchýlky, ktoré budú využívané za prís-
ne kontrolovaných podmienok vtedy, ak za-
čnú určité druhy spôsobovať napríklad hos-
podárske škody, ohrozovať leteckú dopravu
alebo bude nevyhnutné regulovať ich stavy
z iných vážnych dôvodov.

Súvisiace otázky: 20, 21

6. Slatinná lúka s vysokým obsahom uhličitanov,
zväz Caricion davallianae

7. Fúzač alpský (Rosalia alpina)
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8 Je odlišný postup pri výbere 

území podľa smernice o vtákoch
a smernice o biotopoch?

Áno, je. Územia SPA, chránené podľa smer-
nice o vtákoch, sú vyberané členským štá-
tom EÚ a priamo nahlasované Európskej ko-
misii. Pre územia SPA nie sú smernicou da-
né presné pravidla, podľa ktorých majú byť
vyberané. Mali by to byť také územia, ktoré
svojim počtom a rozlohou najlepšie zaistia
ochranu vybraných druhov vtákov. Pri úze-
miach chránených podľa smernice o bioto-
poch je postup podstatne zložitejší. Štát na-
vrhne tzv. „národný zoznam území“ (pSCI)
a predloží ho Európskej komisii. Navrhova-
nie území pSCI prebieha podľa vopred da-
ných kritérií a na základe aktuálnych odbor-
ných údajov o výskyte vybraných druhov ži-
vočíchov, rastlín a biotopov. Európska
komisia z národného zoznamu vyberie „lo-
kality významné pre Európske spoločen-
stvo“ (SCI – site of Community importance),
prípadne navrhne medzi územia SCI aj ďa-
lšie lokality nespochybniteľného významu,
ktoré dotyčný štát nenahlásil. Lokality

významné pre Európske spoločenstvo po-
tom po schválení Európskou komisiou vy-
hlási daný štát do šesť rokov ako územie
SAC (Special area of conservation), čiže úze-
mie ochrany druhov a biotopov.

Súvisiace otázky: 3, 9

9 Podľa akej hlavnej zásady sú územia
sústavy NATURA 2000 navrhované?

Smernice kladú dôraz na to, aby výber úze-
mí sústavy NATURA 2000 prebehol len na

základe odborných údajov (napr. početnosť
populácie u rastlinných a živočíšnych dru-
hov, rozloha a zachovalosť biotopu) a zahr-
nul tak najhodnotnejšie územia bez ohľadu
na ich vlastníctvo, súčasné hospodárske vy-
užívanie, sociálne, hospodárske a iné záuj-
my. Predpokladá sa, že lokality do sústavy
NATURA 2000 bude navrhovať vedecká sfé-
ra bez akýchkoľvek obmedzujúcich politic-
kých zásahov. Táto zásada znamená, že do
sústavy NATURA 2000 môžu byť navrhova-
né aj napr. územia v súkromnom vlastníctve
či územia, na ktorých sa v súčasnej dobe
hospodári, ak sú významné pre ochranu
druhov alebo vybraných typov biotopov.

Súvisiace otázky: 5, 6, 26

8. Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

SPA + SAC = sústava NATURA 2000

Zoznam území 
schválený Európskou 

komisiou (SCI)

Navrhovaný národný 
zoznam území 

významných pre EÚ 

Smernica o biotopoch
typy biotopov príloha I 

druhy príloha II

Chránené vtáčie 
územia (SPAs)

Národný zoznam 
chránených vtáčích 

území

Smernica o vtákoch
druhy príloha I

sťahovavé druhy

Územia ochrany 
druhov a biotopov 

(SACs)
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10 Bude NATURA 2000 sústavou
prísnych rezervácií, kde budú
všetky činnosti zakázané? 

Určite nebude. Hlavným cieľom sústavy
NATURA 2000 je zaistiť priaznivý stav po-
pulácií vybraných druhov rastlín a živočí-
chov a priaznivý stav vybraných typov bio-
topov. Pre jeho dosiahnutie však vôbec nie

je nutné, aby bol vytvorený systém prísnych
rezervácií, kde je akákoľvek ľudská aktivita
„škodlivá“. Významnou myšlienkou sústavy
NATURA 2000 je, že nie je potrebné obme-
dzovať aktivity, ktoré nemajú negatívny
vplyv na stav populácie chráneného druhu
alebo stav biotopu. Na väčšine území je mo-
žné očakávať, že bežné činnosti (napr. zber
lesných plodov, turistika apod.) budú za-
chované, pretože nebudú v rozpore s cieľom
ochrany územia. Pri vymedzovaní území
sústavy NATURA 2000 môžeme taktiež po-
čítať s tým, že často pôjde o územie, kde sa
aj dnes bežne hospodári. Ak nebude mať do-
terajší spôsob hospodárenia negatívny vplyv
na chránený druh alebo typ biotopu, bude
možné v ňom bez problémov pokračovať aj

po vyhlásení územia sústavy NATURA 2000.
Zároveň je však potrebné povedať, že v urči-
tých prípadoch, bude nutné hospodárenie
usmerniť tak, aby vyhovovalo cieľu, pre kto-
rý je územie vyhlásené.

Súvisiace otázky: 3, 5, 11, 17, 20

11 Budú prípadné obmedzenia
v hospodárení v územiach
sústavy NATURA 2000 štátom
kompenzované? 

Predpokladáme, že určite áno. V lokalitách
sústavy NATURA 2000 môžu nastať dva ty-
py prípadov, kedy budú vznikať oprávnené
nároky hospodáriacich vlastníkov alebo uží-
vateľov voči štátu. Prvý prípad nastane, keď
štát bude požadovať, aby vlastníci resp. uží-
vatelia určité činnosti obmedzili, napr. aby
kosili lúky kvôli ochrane vzácnych rastlín
len raz namiesto trikrát ročne, aby rybnikári
udržovali zníženú osádku rýb a hospodárili
extenzívne, a podobne. Druhý prípad nasta-
ne, ak budú požadované činnosti nad rámec
bežného hospodárenia (napr. vytvorenie o-

9. Rieka s bahnitými brehmi, Latorica

10. Drop fúzatý (Otis tarda)
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hrady na ochranu prirodzeného zmladenia
v lesoch proti zveri). V oboch prípadoch by
mal štát ujmu či mimoriadne výdavky uhra-
diť. Úhrady by mali byť vykonávané na
zmluvnom základe.
Zároveň je potrebné povedať, že nie každý,
kto bude mať na svojom pozemku potvrde-
ný výskyt chránených druhov alebo biotopov,
bude od štátu dostávať peniaze. Pre zacho-
vanie určitých prírodných hodnôt v území
sústavy NATURA 2000 nebude vždy nutné,
aby boli chránené alebo obhospodarované
všetky lokality výskytu, ale v niektorých prí-
padoch len tie najvýznamnejšie či najzacho-
valejšie z nich. Bude preto na orgánoch
ochrany prírody, aby posúdili jednotlivé prí-
pady a uzatvárali zmluvy tam, kde je to z hľa-
diska štátu najpotrebnejšie a kde vynaložené
verejné prostriedky prinesú najväčší efekt.
Napríklad, ak bude mať majiteľ na svojom
pozemku (vyhlásenom ako územie sústavy
NATURA 2000) chránenú kunku žltobru-
chú, nebude dostavať peniaze „na ochranu
kunky“, ak je predmet ochrany daného úze-
mia odlišný (napr. rybničná vegetácia). 

Súvisiaca otázka: 10, 19

12 Pre aké druhy živočíchov
a rastlín a aké typy biotopov 
sa sústava NATURA 2000 
vyhlasuje? 

NATURA 2000 chráni na území celej EÚ 253
najohrozenejších typov biotopov, 200 dru-
hov živočíchov, 434 druhov rastlín a osobitne
taktiež 181 druhov vtákov. Z toho sa v Slo-
venskej republike vyskytuje 64 typov bioto-
pov, 99 druhov živočíchov, 51 druhov rastlín
a 141 druhov vtákov, pre ktoré budú vyhla-
sované územia sústavy NATURA 2000. Uvá-
dzané počty zahŕňajú aj druhy a biotopy na-

vrhované kandi-
dátskymi kraji-
nami, ktoré bu-
dú s veľkou prav-
depodobnosťou
do príloh dopl-
nené. Zo 141 dru-
hov vtákov je 73
uvedených v prí-
lohe I. Smernice
o vtákoch a 68
patrí medzi sťa-
hovavé druhy, na
ochranu ktorých
smernica poža-
duje tiež vyhlásiť
územia. Zo živočí-
chov sú sústavou
NATURA 2000
chránené napr.
roháč obyčajný,
modráčik bahnis-
kový, mlok veľký,
mihuľa potočná, fúzač obrovský, korýtko
riečne, vydra riečna, syseľ pasienkový, neto-
pier veľký, bocian čierny, orliak morský,
škovránok stromový, slávik modrák, z rast-
lín napr. poniklec otvorený, včelník rakúsky
alebo známa orchidea črievičník papučkový.
Z biotopov budú sústavou NATURA 2000
chránené napr. horské kosené lúky, dubo-
hrabiny, suťové lesy alebo slaniská. Medzi
chránenými druhmi rastlín a živočíchov
a biotopov smernica ešte rozlišuje tie, ktoré
sú obzvlášť významné pre prírodu Európ-
skej únie; označuje ich ako prioritné (u nás
napr. horské rašeliniská – vrchoviská, fúzač
alpský apod.) a venuje mimoriadnu pozor-
nosť zabezpečeniu ich ochrany. 

Súvisiace otázky: 1, 2, 5

11. Včelník rakúsky
(Dracocephalum austriacum)
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13 Aký je postup pri príprave
sústavy NATURA 2000 v SR? 

Slovenská republika je povinná do dátumu
vstupu do EÚ pripraviť národný zoznam
území európskeho významu (SCI) podľa
smernice o biotopoch ako aj národný zoz-
nam chránených vtáčích území (SPA) podľa
smernice o vtákoch a predložiť ho Európskej
komisii. Predtým, ako bude možné navrh-
núť územia do sústavy NATURA 2000, je po-
trebné zmapovať výskyt všetkých vybraných
druhov rastlín, živočíchov a biotopov, za-
znamenať všetky lokality a tie najvýznam-
nejšie navrhnúť do sústavy NATURA 2000.
Nesmiernemu množstvo požadovaných
údajov si vyžaduje uskutočniť rozsiahle ma-
povanie vybraných druhov živočíchov,
rastlín a biotopov ktoré nemá v dejinách slo-
venskej ochrany prírody obdoby. Toto ma-
povanie bolo zahájené v roku 2001. Použité
však boli aj údaje z predchádzajúcich mapo-
vaní. Odborné podklady pripravuje Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky, roz-
počtová organizácia riadená Ministerstvom
životného prostredia SR, v spolupráci s kon-
zorciom organizácii VVMZ, DAPHNE, SOVS,
SVODAS, Botanický ústav, Prírodovedecká
fakulta UK, Wetlands International, AVALON,
SOVON (Holandsko), ktoré realizujú projekt
„Tvorba sústavy NATURA 2000 v Slovenskej
republike“. Na tvorbe sústavy sa podieľajú aj
ďalšie odborné organizácie (napr. SAV, vy-
soké školy, múzea a ďalšie), a stovky spolu-
pracovníkov. Na základe odborných údajov
bude spracovaný prvý návrh území sústavy
NATURA 2000, ktorý bude následne prejed-
naný Ministerstvom životného prostredia
a ďalšími orgánmi ochrany prírody s pred-
staviteľmi jednotlivých rezortov, s vlastník-
mi a užívateľmi pozemkov a ďalšími zaintere-
sovanými subjektmi. Výsledný zoznam úze-

mí schváli vláda SR a k dátumu vstupu do EÚ
ho predloží Európskej komisii. Ďalší postup
je popísaný pri otázke č. 8.

Súvisiace otázky: 8, 15, 16, 17, 25

14 Akú veľkú časť z rozlohy štátu
bude sústava NATURA 2000 
zaberať?

Kým nebude dokončené mapovanie výskytu
vybraných druhov rastlín, živočíchov a bioto-
pov nie je možné
ani približne po-
vedať, akú veľkú
časť územia štátu
NATURA 2000
zaberie. Štát má
povinnosť navrh-
núť taký počet
lokalít do sústavy
NATURA 2000,
ktorý zodpovedá
jeho významu pre
zabezpečenie och-
rany vybraných
druhov a biotopov
EÚ. Je pravdepo-
dobné, že Sloven-
ská republika, kto-
rá sa v porovnaní
s väčšinou štátov
EÚ vyznačuje po-
merne zachova-
lou prírodou, bu-
de musieť chrániť
najmenej takú
rozlohu, aká je
v súčasných krajinách EÚ. Vzhľadom k to-
mu, že súčasná priemerná rozloha (dopo-
siaľ nedokončenej) sústavy NATURA 2000

12. Vápnomilné bukové lesy,
Šomoška



natura 2000 12

otázky a odpovede
v členských štátoch EÚ dosahuje 12 % úze-
mia štátu, je možné očakávať, že Slovenská
republika bude prostredníctvom sústavy
NATURA 2000 chrániť najmenej 15 – 20 %
územia štátu.

15 Môžeme už dnes vyhlasovať
územia sústavy NATURA 2000?

Ak ide o územie navrhované podľa smernice
o biotopoch, tak nie. Táto smernica stanovu-
je, že najskôr musí každý členský štát Eu-
rópskej únie, a tým zatiaľ nie sme, zaslať
svoj tzv. národný zoznam navrhovaných lo-
kalít Európskej komisii do Bruselu. Tá ho
posúdi, vyžiada si prípadné doplnenia a až
po zhromaždení návrhov všetkých člen-
ských štátov rozhodne, ktoré z navrhova-
ných lokalít budú skutočne do sústavy
NATURA 2000 zaradené. Toto rozhodnutie
oznámi všetkým členských štátom, ktoré
majú podľa smernice šesť rokov na to, aby
tieto územia vyhlásili za osobitne chránené
podľa svojich národných zvyklostí a predpi-
sov. Dokiaľ nebudeme poznať rozhodnutie
Európskej komisie, ktoré lokality z nášho
územia budú do sústavy NATURA 2000 sku-
točne zaradené, nemôžeme tieto územia vy-
hlasovať.
Odlišná situácia je pri chránených vtáčích
územiach, ktoré sú navrhované a vyhlasova-
né podľa smernice o vtákoch. Vyhlasovanie
chránených vtáčích území nie je potrebné
s Európskou komisiou prejednávať, ide výlu-
čne o záležitosť každého členského či kan-
didátskeho štátu EÚ. Pretože proces vyhla-
sovania už nikto z Bruselu „nekontroluje“,
stávajú sa dňom vstupu všetky chránené
vtáčie územia podľa smernice o vtákoch zá-
roveň lokalitami sústavy NATURA 2000.
V prípade chránených vtáčích území je teda
možné pristúpiť k ich vyhlasovaniu už dnes.

Súčasťou sústavy NATURA 2000 sa však sta-
nú až odo dňa vstupu do EÚ. Vyhlasovanie
akýchkoľvek lokalít, ktoré sa stanú súčasťou
sústavy NATURA 2000, však nie je možné
bez novelizácie zákona č. 287/1994 Z.z.,
o ochrane prírody a krajiny. Bez zakotvenia
„európskych“ povinností v tomto zákone nie
je možné k akémukoľvek vyhlasovaniu za-
tiaľ pristúpiť.

Súvisiace otázky: 8, 17

16 Koho sa bude vytváranie 
sústavy NATURA 2000 týkať? 

NATURA 2000 chráni spoločné európske
prírodné dedičstvo a bude prínosom nielen
pre súčasnú generáciu, ale aj pre budúce ge-
nerácie. V tomto zmysle ovplyvní všetkých
obyvateľov Slovenskej republiky. Priamo sa
ale bude týkať hlavne tých, ktorí majú na
území sústavy NATURA 2000 nejaký „pred-
met záujmu“. Preto budú kľúčovými part-
nermi štátu pre zaistenie ochrany území
NATURA 2000 vlastníci a správcovia pozem-

13. Medveď hnedý (Ursus arctos)
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kov, obce, mimo-
vládne organizá-
cie a ďalšie sub-
jekty pôsobiace
na území, s kto-
rými bude pre-
jednávaný spô-
sob a rozsah hos-
podárenia, jeho
zachovanie či prí-
padné usmerne-
nie a samozrejme
príslušné kompen-
začné opatrenia.
Úspešné fungo-
vanie sústavy NA-
TURA 2000 je
preto podmienené
úzkou spoluprá-
cou štátu s miest-
nymi obyvateľmi
žijúcimi a hospo-

dáriacimi v danom území. Pritom skutočno-
sť, že ich pozemok je súčasťou európsky
významného územia, často nebude mať na
vlastníkov žiadny obmedzujúci vplyv. V nie-
ktorých prípadoch budú môcť vlastníci pria-
mo zabezpečovať starostlivosť o chránené
územia, na ktorú by im mal štát poskytnúť
finančné prostriedky. V každom prípade bu-
dú mať títo kľúčoví partneri veľmi význam-
nú úlohu pri zabezpečovaní úspešného fun-
govania sústavy NATURA 2000.

Súvisiace otázky: 17, 18, 19, 20

17 Ako budú zapojení do procesu
vyhlasovania sústavy NATURA
2000 kľúčoví partneri?

Vytváranie sústavy NATURA 2000 v Sloven-
skej republike má niekoľko fáz. Prvú z nich

je možné nazvať „vedeckou“ alebo tiež „ma-
povacou“. Odborníci musia presne zistiť, kde,
v akom množstve a kvalite sa nachádzajú
biotopy a druhy, zahrnuté v smernici o vtá-
koch a smernicou o biotopoch. Odborníci
taktiež navrhnú prvé, odborné vymedzenie
budúcich území sústavy NATURA 2000. 
Potom bude nasledovať prejednanie týchto
návrhov kľúčovými partnermi - vlastníkmi,
nájomníkmi, hospodáriacimi subjektami,
dotknutými rezortmi obcami, záujmovými
združeniami a podobne. Týchto partnerov
pochopiteľne nemôže nikto nútiť, aby sa
prejednávania zúčastnili, bude to však v ich
záujme, keďže bude možné ovplyvniť vede-
nie hraníc lokalít sústavy NATURA 2000,
a do určitej miery aj ochranný režim na
konkrétnych pozemkoch. Samozrejme nie je
možné očakávať, že výsledkom prejednáva-
nia budú ústupky z povinnosti štátu zabez-
pečiť ochranu tých druhov a biotopov, pre
ktoré bola lokalita vyhlásená. V mnohých
prípadoch však táto ochrana nebude pred-
stavovať žiadne obmedzenie bežného spô-
sobu obhospodarovania alebo bude možné

14. Ďateľ trojprstý
(Picoides tridactylus)

15. Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)
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takéto obmedzenia znížiť na minimum. Tam,
kde budú určité obmedzenia predsa len nut-
né, ponúknu orgány ochrany prírody part-
nerom uzavretie zmlúv a dohôd o obmedze-
ní za určitú finančnú úhradu. Preto bude fá-
za prejednávania z hľadiska zapojenia
dotknutých partnerov najdôležitejšia. 
V ďalších fázach prípravného procesu budú
zoznamy lokalít po prejednaní zaslané Eu-
rópskej komisii do Bruselu a po schválení,
vyhlásené ako osobitne chránené územia.
Výsledky prejednania s kľúčovými partner-
mi však budú vždy platné.

Súvisiace otázky: 13, 16

18 Môže mať sústava NATURA
2000 nejaký dopad aj na obce?

V prípade, že bude obec vlastníkom pozem-
ku, navrhnutého do sústavy NATURA 2000,
bude s ňou štát, resp. príslušný orgán ochra-
ny prírody, dojednávať podmienky starostli-
vosti o toto územie tak ako s každým iným
vlastníkom. Vo väčšine prípadov pôjde v pr-
vom rade o nevyužívané plochy, lesy alebo
iné pozemky, ktoré nie sú vhodné ako roz-
vojové územia. NATURA 2000 by preto nema-
la výrazne ovplyvniť rozvojovú politiku obcí.
Iba v ojedinelých prípadoch môže nastať si-
tuácia, kedy v lokalitách, určených územ-
ným plánom ako rozvojové územie obce,
budú objavené druhy alebo biotopy, pre kto-
ré bude nutné vyhlásiť lokalitu sústavy
NATURA 2000. Potom bude nutné jednať
s príslušnou obcou o ďalšom postupe.
Keďže už pri príprave územných plánov by
projektanti mali automaticky brať ohľad na
územia s vyššími prírodnými hodnotami
a neumiestňovať do nich rozvojové plochy,
nie je pravdepodobnosť vzniku takýchto si-
tuácií príliš vysoká.

Okrem toho môže dôjsť k tomu, že určité
obce (pravdepodobne skôr väčšie mestá)
budú zapojené do veľkých investičných pro-
jektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť oso-
bitného posúdenia ich možného dopadu na
lokality sústavy NATURA 2000. 

Súvisiace otázky: 16, 17, 23, 24

19 Bude sa v územiach sústavy
NATURA 2000 poľnohospodár-
sky a lesnícky hospodáriť? 

V mnohých prípadoch, áno. Môžeme reálne
predpokladať, že značná časť chránených
území sústavy NATURA 2000 bude vyhláse-
ná v oblastiach, kde sa bežne extenzívne
hospodári už dnes. Vyhlásenie chráneného
územia sústavy NATURA 2000 nebude zna-
menať zastavenie hospodárenia alebo do-
konca zákaz všetkých činností. Veď často
budú územia chránené len preto, že priazni-
vý stav chránených prvkov bol udržaný do-
terajším spôsobom hospodárenia. Preto je
len prirodzené, že sa v takýchto prípadoch
bude hospodáriť rovnakým alebo veľmi po-

16. Potápač biely (Mergus albellus)
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dobným spôso-
bom ako dopo-
siaľ. Hospodáre-
nie v niektorých
iných územiach
chránených sú-
stavou NATURA
2000 môže byť
usmernené tak,
aby vyhovovalo
cieľu – zachova-
nie priaznivého
stavu vybraných
druhov a bioto-
pov. Preto napr.
vlastník pozem-
ku, kde je chrá-
nený bukový po-
rast, bude môcť
pravidelne ťažiť
drevnú hmotu,
pričom bude mu-
sieť dbať na šetr-
né ťažobné po-
stupy (nebude

môcť ťažiť holorubne), druhovo zodpoveda-
júcu drevinovú skladbu a priaznivú porasto-
vú výstavbu. Nebude môcť napr. vysadzovať
smrek na úkor buka. Vlastník lúky bude pod-
porovaný, aby ju naďalej kosil, ale až po od-
kvitnutí vybraných druhov. V takýchto prí-
padoch budú vlastníci finančne podporova-
ní štátom, buď formou dotácie na vhodný
spôsob hospodárenia alebo finančnými kom-
penzáciami za skutočne vzniknutú ujmu. Je
možné očakávať, že na väčšine území v sús-
tave NATURA 2000 bude možné hospodáriť
takým spôsobom, ktorý nebude výrazným
obmedzením v porovnaní so súčasným sta-
vom. 

Súvisiace otázky: 5, 10, 17

20 Ako to bude s poľovníctvom
v územiach sústavy NATURA
2000?

To býva najčastejšia otázka, obzvlášť na vi-
dieku. Všeobecne je možné odpovedať, že
v územiach sústavy NATURA 2000 nebude
výkon práva poľovníctva odlišný od iných
území, ak nebude mať negatívny vplyv na
predmet ochrany daného územia. Prísnejšie
požiadavky európskych smerníc na časové
obmedzenia lovu (predovšetkým vtákov)
budú platiť všeobecne pre celé územie Slo-
venskej republiky. Vymedzenie revírov by sa
taktiež nemalo obzvlášť meniť. Všeobecný
problém slovenského poľovníctva– nadmer-
ne vysoké stavy zveri - je nutné riešiť na ce-
lom území, bez ohľadu na sústavu NATURA
2000. Na druhej strane, bude štát požado-
vať, aby poľovníctvo v prípade, kde je to po-
trebné, prispelo k starostlivosti o lokality
sústavy NATURA 2000. Táto situácia môže
nastať práve vtedy, keď vysoké stavy zveri
pôsobia negatívnym spôsobom na predmet
ochrany európsky chráneného územia,
napr. na prirodzenú obnovu kvetnatej buči-
ny. V takomto prípade bude nevyhnutné po-
četné stavy redukovať na mieru zodpove-

17. Horské smrekové lesy,
Kvačianska dolina

18. Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)
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dajúcu potrebám ochrany vybraného druhu
alebo biotopu. Mali by to byť práve poľovné
združenia, ktoré budú takéto opatrenia vy-
konávať. 

Súvisiace otázky: 7, 21

21 Čo sa stane, keď druh chránený
smernicami začne spôsobovať
hospodárske škody?

Na túto situáciu smernice tiež pamätajú.
V prípade, že druh, na ktorý sa vzťahuje
prísna ochrana, začne spôsobovať hospodár-
ske škody, je možné prijať určité opatrenia
na zamedzenie páchania ďalších škôd. Or-
gán ochrany prírody môže vydať tzv. odchýl-
ku, v ktorej napr. z dôvodu prevencie škôd
na úrode povolí reguláciu početných stavov
živočíšneho druhu, ktorý škodu spôsobil.
Táto odchýlka môže byť miestneho, regionál
neho a celoštátneho charakteru podľa mno-
žstva a rozšírenia spôsobených škôd na úze-
mí štátu. Podobne môžu byť odchýlky od
ochranných podmienok vydané aj z iných
dôvodov, napr. ochrany verejného zdravia.
Naviac, pripravovaný zákon o ochrane príro-

dy a krajiny počíta s náhradou škody spôso-
benej vybranými chránenými živočíchmi.
Pravdepodobne sa bude vzťahovať na 8 dru-
hov (bobor vodný, vydra riečna, kormorán
veľký, los mokraďový, zubor hôrny, medveď
hnedý, rys a vlk) a bude umožňovať pro-
stredníctvom orgánov ochrany prírody, v ú-
zemnom obvode ktorého ku škode došlo, za
zákonom stanovených podmienok nahradiť
škody, ktoré tieto živočíchy spôsobili.

Súvisiaca otázka: 7

22 Čo sa stane, keď územie sústavy
NATURA 2000 bude vymedzené
v už existujúcom osobitne
chránenom území?

V takomto prípade to pre obyvateľov ani pre
návštevníkov území nebude predstavovať
žiadnu zmenu. Iba ak by bolo nutné, pre
ochranu európsky významných prvkov, za-
viesť špeciálny režim ochrany spojený so
vznikom určitej ujmy alebo zvláštnych ná-
kladov, budú orgány ochrany prírody dojed-
návať s dotknutými vlastníkmi a hospodár-
mi zmluvné kompenzácie za takéto opatre-

19. Netopier veľký (Myotis myotis)

20. Strakoš červenochrbtý (Lanius collurio)
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nia. V prípadoch, keď doterajšie kategórie
alebo vymedzenia nebudú zodpovedať po-
žadovanému cieľu a stupni ochrany, bude
potrebné chránené územia prekategorizo-
vať. Potom sa však bude postupovať ako pri
vyhlasovaní nových, osobitne chránených
území tak, ako to už dnes upravuje zákon
o ochrane prírody a krajiny.

Súvisiaca otázka: 5

23 Ako sústava NATURA 2000
ovplyvní investičné zámery?

Veľmi podstatne, aj keď len niektoré. Aký-
koľvek plán alebo projekt, ktorý by mohol
ovplyvniť jednu alebo viac lokalít sústavy
NATURA 2000 (bez ohľadu na to, či je plá-
novaný priamo v takejto lokalite alebo mimo
nej), musí byť podrobený špeciálnemu pro-
cesu posúdenia vplyvov na všetky chránené
fenomény v danom území. Každý investor
bude teda povinný, na svoje náklady, zabez-

pečiť takéto posúdenie pre omnoho väčšie či
vzdialenejšie územia, než tomu bolo podľa
doteraz platného zákona o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie (č. 127/1994 Z.z.)
Ďalšou novinkou bude povinnosť navrhnúť
a rovnakým postupom preveriť rovnocenné
alternatívne riešenia navrhovaných plánov
a projektov. Ak takéto preskúmanie ukáže,
že alternatívne riešenia majú na príslušné
lokality sústavy NATURA 2000 menší vplyv
(alebo žiadny), nesmie byť pôvodný zámer
vôbec povolený. V prípade, že alternatívne
riešenia neexistujú alebo ich vplyv je horší,
môže byť pôvodný zámer povolený len
v určitých stanovených prípadoch (teda zďa-
leka nie vždy), väčšinou až po vyžiadaní sta-
noviska Európskej komisie. Súčasťou pro-
jektu potom musia byť aj rozsiahle kompen-
začné opatrenia, akým je napríklad obnova
novej porovnateľnej lokality sústavy NA-
TURA 2000. Je teda zrejmé, že na povolenie
veľkých investičných zámerov typu diaľnic
a veľkých dopravných a priemyselných sta-
vieb sa podmienky v porovnaní s existujú-
cim stavom veľmi podstatne sprísnia a ako
prípravné práce, tak aj vlastná realizácia sa
môžu výrazne predražiť. Cieľom týchto
opatrení je uchovanie spoločného európske-
ho prírodného dedičstva pre našich potom-
kov a pre celú Európu. Z tohto pohľadu je
preto potrebné nazerať na všetky predpísané
obmedzenia.

Súvisiaca otázka: 24

24 Môžu byť vo výnimočných 
prípadoch realizované stavby
poškodzujúce územia sústavy
NATURA 2000? 

V určitých prípadoch je prípustné, aby boli
realizované aj stavby, ktoré poškodia úze-

21. Kvetnaté lúky, Chočské vrchy
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mie sústavy NATURA 2000. Takýto prípad
môže ale nastať len vtedy, ak nad ochranou
prírody výrazne prevažuje iný verejný záu-
jem (vrátane dôvodov hospodárskych alebo
sociálnych). Štát je potom povinný zabez-
pečiť, aby v dôsledku udelenia výnimky ne-
došlo k zníženiu početnosti populácie živo-
číšneho či rastlinného druhu alebo zničeniu
určitého typu biotopu na území štátu. Na to,
aby mohla byť stavba realizovaná, musí
existovať záruka, že neohrozí sústavu NA-
TURA 2000 ako celok. Ak táto záruka nevy-
plýva zo spracovaného hodnotenia vplyvov
na predmet ochrany chráneného územia,
nie je možné plánovanú stavbu realizovať.
Pri druhoch a biotopoch ktoré sú predme-
tom osobitného záujmu (tzv. prioritné dru-
hy a biotopy), je možné takúto stavbu usku-
točniť jedine z dôvodov zachovania ľudské-
ho zdravia, bezpečnosti obyvateľstva alebo
zlepšenia životného prostredia, a až po vy-
žiadaní stanoviska Európskej komisie. Ak je
toto stanovisko záporné, nie je možné zá-
mer realizovať. 

Súvisiaca otázka: 23

25 Končí vytvorenie sústavy
NATURA 2000 jej vyhlásením? 

Rozhodne nie, vyhlásením osobitne chráne-
ných území vytvorenie sústavy NATURA
2000 nekončí, ale naopak práve začína. Od
tohto okamihu je potrebné vykonávať pravi-
delnú riadenú starostlivosť o územie (ma-
nažment) so zreteľom na výskyt konkrét-
nych druhov živočíchov, rastlín a biotopov,
uvedených v smerniciach. Štát v súlade s vy-
pracovanými programami starostlivosti
a v spolupráci s vlastníkmi zabezpečí nielen
financovanie, ale aj realizáciu potrebnej sta-
rostlivosti a jej kontrolu. Len pravidelnou
cielenou starostlivosťou je možné dosiahnuť
dostatočne účinnú ochranu vybraných dru-

22. Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

23. Kosodrevina, Vysoké Tatry
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hov a biotopov v sústave NATURA 2000
a naplniť tak cieľ stanovený smernicami. Po-
vinnosťou štátu je pochopiteľne tiež sledo-
vať, ako sú ochranné opatrenia na jednotli-
vých územiach úspešné a ako sa prejavujú
na celkovom stave populácií jednotlivých
chránených druhov a biotopov. 

Súvisiace otázky: 26, 27

26 Čo sa stane, keď návrh území
sústavy NATURA 2000 nebude
dostatočný? 

Európska komisia vyhodnocuje pre každý
chránený prvok, či územia navrhnuté do
sústavy NATURA 2000 sú dostatočné pre
ochranu konkrétneho druhu rastliny, živočí-
cha alebo biotopu. Ak zistí, že počet a roz-
miestnenie navrhnutých území je nedosta-
čujúci, nariadi členskému štátu, aby doplnil
ďalšie lokality tak, aby mohol byť naplnený
cieľ smernice. V prípade, že štát ďalšie chrá-
nené územia v súlade s touto doplňujúcou
požiadavkou nenavrhne, môže Európska ko-
misia po opakovanom vyzvaní postúpiť prí-
pad Európskemu súdnemu dvoru. Ten môže

za neplnenie povinnosti uložiť štátu značné
pokuty (od 15.000,- do 100.000,- euro/deň,
tj. v prepočte až 4,2 mil. Sk/deň). Viaceré
skúsenosti mnohých členských štátov EÚ,
ktoré čelia hrozbe nemalých finančných po-
kút za nedostatočný návrh území sústavy
NATURA 2000, sú pre nás vážnym varova-
ním, aby sme odbornú časť prípravných
prác, teda vymedzenie území, ktoré budú do
sústavy NATURA 2000 navrhnuté, brali sku-
točne zodpovedne. 

Súvisiace otázky: 8, 9, 27

27 Ako sa Európska únia dozvie,
čo sa deje v územiach sústavy
NATURA 2000?

Všetky členské štáty Európskej únie, v bu-
dúcnosti teda aj Slovenská republika, majú
povinnosť v šesťročných intervaloch podá-
vať Európskej komisii hlásenie o stave loka-
lít sústavy NATURA 2000 a nimi chránených
prvkov (tzv. reporting). Tento stav môže byť
iba rovnaký alebo lepší v porovnaní s mo-
mentom vyhlásenia. Zatiaľ nie je známe,
aký bude systém kontroly jednotlivých „hlá-

24. Volavka biela (Egretta alba)

25. Vlk dravý (Canis lupus)
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sení“ a aké budú prípadné sankcie, ak sa
ukáže, že došlo k poškodeniu niektorých lo-
kalít sústavy NATURA 2000 a zhoršeniu sta-
vu populácií európsky chránených druhov
alebo biotopov (či už priznanému alebo za-
tajenému a odhalenému Európskou komisi-
ou). Existujúci sankčný systém Európskej
únie je však natoľko účinný, že už dnes je
zrejmé, že povinnosť hlásenia nie je možné
brať na ľahkú váhu.

Súvisiaca otázka: 26

28 Koľko bude vytváranie sústavy
NATURA 2000 stáť?

Na túto otázku zatiaľ neexistuje jednoznač-
ná odpoveď; isté je jedine to, že pôjde o veľ-
mi vysoké čiastky. Vládou schválená Integ-
rovaná aproximačná stratégia v kapitole ži-
votné prostredie uvádza odhad nákladov na
výskum a monitoring spojených s imple-
mentáciou smerníc na 31,2 mil. Sk v období
od roku 2001 do roku 2003. V budúcnosti
bude potrebné zabezpečiť sledovanie stavu
(monitoring) všetkých lokalít, hlásiť tento
stav Európskej komisii (reporting) a udržovať
v zodpovedajúcej forme programové a dáto-
vé vybavenie. Tieto náklady budú predstavo-
vať až desiatky miliónov ročne. Ďalej bude
nutné zaisťovať správnu činnosť orgánov och-
rany prírody. Najvyššiu položku však bude
predstavovať vlastná starostlivosť o lokality
(manažment), vrátane vyplácania prostried-
kov na vhodné spôsoby hospodárenia alebo
v rámci kompenzácií ujmy vlastníkom a hos-
podáriacim subjektom. Náklady na manaž-
ment sú odhadované vo výške 50 mil.Sk ro-
čne v období od roku 2004 do roku 2009
a 75 mil.Sk ročne po roku 2010 (porovnateľ-
né čiastky budú potrebné napríklad pri na-
pĺňaní smerníc EÚ v ochrane vôd). Aj keď

nie je vylúčené, že časť týchto nákladov bu-
de možné pokryť z „brusselských“ peňazí
prostredníctvom tzv. agro-environmentál-
ných programov (dotačné programy pre po-
ľnohospodárov hospodáriacich spôsobmi
šetrnými k životnému prostrediu) alebo ďa-
lších programov alebo fondov, zostane po-
vinnosťou štátu zabezpečiť všetky potrebné
ochranné opatrenia prostredníctvom štátne-
ho rozpočtu. Na to si musí štát vopred za-
bezpečiť zodpovedajúce finančné zdroje. 

29 Kto sa bude o územia sústavy
NATURA 2000 starať?

O tieto územia sa budú starať predovšetkým
vlastníci a užívatelia pozemkov, ktorí budú
potrebné činnosti vykonávať na základe plá-
nov starostlivosti a v súlade s pokynmi prí-
slušných orgánov ochrany prírody.
Zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté ako bu-
dú upravené kompetencie výkonu štátnej
správy. Pravdepodobne ho však budú zabez-
pečovať krajské a okresné úrady. Odborný
dohľad nad starostlivosťou na všetkých lo-
kalitách sústavy NATURA 2000 bude zabez-
pečovať ŠOP SR prostredníctvom správ Chrá-
nených krajinných oblastí a Národných par-
kov. Pre správne rozhodovanie v lokalitách

26. Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
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sústavy NATURA 2000 je nutná vysoká mie-
ra odbornosti, ktorú môžu zaistiť práve sprá-
vy CHKO a NP. 

Súvisiace otázky: 16, 17

30 Aký bude režim v územiach 
doposiaľ nevyhlásených ako
NATURA 2000?

Smernice počítajú s tým, že už v priebehu
pomerne dlhého procesu vyhlasovania chrá-
nených území sústavy NATURA 2000 je
nutné zaistiť ochranu budúcich lokalít. Sta-
novujú preto, že povinnosť zabrániť akému-
koľvek poškodzovaniu územia a preverovať
vplyv akéhokoľvek plánu alebo projektu na
predmet ochrany v chránenom území musí
byť zabezpečovaná už od momentu nahláse-
nia návrhov lokalít Európskej komisii. Eu-
rópska únia upozorňuje kandidátske kraji-
ny, že bude vyžadovať splnenie tejto povin-
nosti pre navrhované lokality sústavy
NATURA 2000 okamžite odo dňa vstupu do
Európskej únie. Počíta sa preto s tým, že na

navrhnuté lokality sústavy NATURA 2000 sa
bude hľadieť ako na územia vyhlásené
a uvedené povinnosti potom budú zabez-
pečované bežným postupom podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny.

Súvisiace otázky: 8, 29

31 Kde je možné získať ďalšie 
informácie o sústave NATURA
2000?

Za prípravu sústavy NATURA 2000 v Sloven-
skej republike zodpovedá Ministerstvo život-
ného prostredia SR (MŽP SR). Odborné pod-
klady pripravuje Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky v Banskej Bystrici pro-
stredníctvom svojich regionálnych praco-
vísk. Na príprave sústavy sa podieľajú tak-
tiež jednotlivé správy chránených krajinných
oblastí, národných parkov a mimovládne or-
ganizácie. Adresy a kontakty na tieto inštitú-
cie sú uvedené nižšie. Okrem toho je možné
získať informácie o sústave NATURA 2000 aj
na týchto internetových adresách:

27. Orliak morský (Haliaeetus albicilla)
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www.priroda2000.host.sk, www.sovs.sk/natura2000

www.nature.cz, www.Natura2000.cz

Záujemcovia o informácie priamo z Európskej komisie môžu získať ďalšia údaje na adrese
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm.

V prípade záujmu o poznanie konkrétnej situácie v jednotlivých oblastiach 
doporučujeme kontaktovať jednotlivé správy NP, CHKO alebo strediská 

Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

Kontaktné adresy na ústredia uvedených inštitúcií:

Ministerstvo životného prostredia SR 
odbor ochrany prírody 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
tel. 02/5956 2200 

www.enviro.gov.sk 

Štátna ochrana prírody - COPK Banská Bystrica
Lazovná 10, P.O.Box 5, 974 01 Banská Bystrica

tel.048/4713622
www.sopsr.sk
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Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) je mimovládna nezis-
ková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana voľne žijúceho vtáct-
va a jeho biotopov na Slovensku. Bola založená v roku 1993 a k 1. januáru
2002 mala 1300 členov. SOVS zastupuje Slovensko v medzinárodnej organi-
zácii BirdLife International. SOVS sa venuje ochranárskemu výskumu, prak-
tickej ochrane hniezdísk a území, environmentálnej politike, propagácii

a ekovýchove, rozvoju organizácie.
Aktivity SOVS spojené s budovaním sústavy NATURA 2000 pokrývajú mnohé oblasti: SOVS sa
podieľala na inventarizácii Významných vtáčích území, ktoré sú potenciálnymi územiami na vy-
hlásenia za chránené vtáčie územia podľa smernice o vtákoch. SOVS sa ako člen konzorcia reali-
zujúceho projekt „Tvorba sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike“ v spolupráci so ŠOP,
SVODAS podieľa na tvorbe návrhu chránených vtáčích území, ktorý bude predložený vláde na
schválenie. V súčasnosti SOVS realizuje zber dodatočných údajov o vtáčích populáciách, ktoré
budú využité pri identifikácii chránených vtáčich území. Aktivity SOVS v oblasti legislatívy po-
silnili ochranu budúcich území sústavy NATURA 2000 a zároveň prispeli k náležitej transpozícii
smerníc. SOVS taktiež v súčasnosti pripravuje program starostlivosti pre potenciálne SPA územie
Senné, ktorý bude odborným podkladom pre budúcu starostlivosť o územie a zároveň bude mo-
delovým príkladom pre prípravu podobných dokumentov pre ďalšie chránené vtáčie územia.

Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) je mimovládna nezisko-
vá organizácia, ktorá realizuje program výskumu a ochrany dravých vtákov a sov
a ich biotopov na celom území Slovenska. SVODAS bola založená v roku 1977 
a v súčasnosti predstavuje významnú ornitologickú organizáciu, ktorá združuje
takmer stovku členov z celého Slovenska. SVODAS venuje veľkú pozornosť naj-
mä monitorovaniu stavu populácií dravých vtákov a sov, poznaniu príčin ohroze-

nia, ochrane hniezdisk, manažmentu záchrany vybraných druhov a stabilizácii populácií kritic-
ky ohrozených druhov. Osobitná pozornosť je venovaná problematike usmrcovania vtáctva na
konštrukciách 22 kV elektrických vedení. Venuje sa environmentálnej politike, ekovýchove a pro-
pagácii myšlienky ochrany dravcov a sov medzi verejnosťou.
SVODAS je jednou z organizácií združených v konzorciu realizujúceho projekt „ Tvorba sústavy
NATURA 2000 v Slovenskej republike“ a svoje bohaté odborné znalosti využíva pri identifikácii
významných území, z hľadiska potrieb ochrany dravých vtákov a sov, ktoré budú vyhlásené ako
chránené vtáčie územia podľa smernice o vtákoch. 

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) je najväčšou ochranárskou orga-
nizáciou v Európe. Má viac ako 1,000 zamestnancov a 1 milión platiacich členov.
RSPB sa aktívne podieľa na implementácií Smernice o vtákoch a smernice o bio-
topoch, už od vstupu týchto smerníc do platnosti.
RSPB sa aktívne venuje implementácii smerníc EÚ v ochrane prírody. Bola spolu-
autorom inventarizácie Významných vtáčích území vo Veľkej Británii a úzko spo-

lupracovala s vládou pri aktualizácii návrhu zoznamu SPA území na základe smernice o vtákoch.
RSPB svojimi aktivitami v oblasti legislatívy dosiahla účinnejšiu ochranu území sústavy NATURA
2000. RSPB vlastní množstvo rezervácií, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú existujúce alebo
navrhované územia sústavy NATURA 2000 vo Veľkej Británii. Svoje bohaté skúsenosti v starost-
livosti o citlivé chránené územia RSPB využíva pri starostlivosti o vlastné územia ale aj mnohé
územia vo vlastníctve štátu, alebo súkromných vlastníkov.
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