
Ochrana prírody 

 

Environmentalistika 

• skúma vzťah medzi ľudskou spoločnosťou a prostredím 

• veda o ochrane a tvorbe prostredia 

 

Životné prostredie 

• časť sveta, s ktorou je organizmus v interakcii, ktorú používa, ovplyvňuje a prispôsobuje sa jej 

• súhrn živých a neživých faktorov 

 

Zložky životného prostredia 

1.prírodné- tvorí základné podmienky pre život, poskytujú potravu, vodu, vzduch.... 

2.umelé- vytvorené ľudskou prácou (stroje a nástroje umožňujúce vyrábať rôzne predmety) 

3.sociálne- tvoria ľudia (spolužiaci, rodina, kamaráti....) 

 

Nástroje starostlivosti o ŽP 

1. Plánovanie 

2. Ekonomická stimulácia 

3. Organizačno- právne zabezpečenie 

4. Využívanie vedy a techniky v praxi 

5. Školská a mimoškolská výchova 

6.  Propagačná činnosť 

 

Ochrana ŽP 

• Uplatňovanie opatrení  a činnosti, ktoré zabraňujú negatívnym vplyvom 

• Rešpektovanie ekologických zákonitostí 

• Dodržanie ekologickej rovnováhy 

 

Ochrana prírody 

• cieľavedomá činnosť človek zameraná na zachovanie a zveľaďovanie prírodnej zložky 

životného prostredia 

• Predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré poškodzujú, ohrozujú alebo ničia podmienky 

pre život, formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu a 

odstraňovanie následkov  takýchto zásahov 

• Zabezpečuje ju zákon č. 543 /2002- Zákon o ochrane prírody a krajiny 

 

Cieľ ochrany 

• Zachovanie základných ekologických procesov a životodarných systémov 

• Záchrana biodiverzity (biologickej rozmanitosti), ochrana a zachovanie druhov a ekosystémov 

• Zabezpečenie trvalo udržateľného a ekologicky optimálneho využívania druhov 

a ekosystémov 

• Usmerniť a rozvíjať ľudskú činnosť tak aby prispievala k rozvoju prostredia a uzdraveniu 

krajiny 

 

Typy ochrany 

 I. všeobecná  

 II. osobitná(Špeciálna) 



  II.A územná 

  II.B druhová 

  II.C. dreviny 

 

I.Všeobecná ochrana prírody 

• povinnosť chrániť prírodu pred poškodzovaním a povinnosť starať sa o prírodu 

• týka sa celého územia SR a každého občana 

• odstraňovanie, obnova, optimálne využitie prírodných zdrojov 

• rieši problémy vo vzťahu medzi činnosťou človeka a prírodou 

• dynamika premien v prírode vplyvom človeka 

 

II.A Osobitná územná ochrana 

1. Národná sieť chránených území 

2. Európska sieť CHÚ 

3. Medzinárodná sieť CHÚ 

 

1.Národná sieť CHÚ 

• Je rozdelená do 5 stupňov  

1. stupeň- celé územie SR ( najmenej prísna ochrana, povoľuje vykonávať určité činnosti so 

súhlasom orgánu ochrany prírody) 

 

               2-5. stupeň- chránené územia ( čím vyšší stupeň, tým vyššia ochrana, možno sa v nich pohybovať   

iba po vyznačených trasách) 

 

a. Veľkoplošné chránené územia 

Stupeň 
ochrany 

Názov chráneného 
územia 

charakteristika 

2 Chránené krajinné 
oblasti (14 CHKO) 

rozsiahlejšie územie( spravidla 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 

3 Národné parky  
(9 NP) 

  rozsiahle územie, ktoré predstavuje jeden alebo viac 
ekosystémov, málo alebo vôbec nezmenených činnosťou 
človeka, kde druhy rastlín, živočíchov a neživá príroda majú 
zvláštny význam, alebo kde existuje krajina s veľkým estetickým 
významom 

 

b. maloplošné chránené územia 

 

Stupeň 
ochrany 

Názov chráneného 
územia 

Ćharakteristika 

2-5 Chránené prírodné 
areály (181 CHA) 

lokalita, spravidla s výmerou do 500 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 týchto biotopov 
záleží na obhospodarovaní človekom. 

4.-5. Prírodné rezervácie 
(376 PR) 

je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje 
pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy 



Národné prírodné 
rezervácie  (202 
NPR) 

európskeho alebo biotopy národného významu alebo biotopy 
druhov európskeho alebo biotopy národného významu. 

Prírodné pamiatky 
(269 PP) 
Národné prírodné 
pamiatky (60NPP) 

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. 

2.-5. Chránený krajinný 
prvok (1 CHKP) 

významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, 
biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo 
regionálneho významu.  

 Obecné chránené 
územie (10 OCHÚ) 

lokalita, spravidla s výmerou do 100 ha, s kultúrnym, vedeckým, 
ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom. Môže 
ho vyhlásiť obec všeobecne záväzným nariadením, v ktorom sú 
uvedené podmienky jeho ochrany 

Prehľad chránených území: https://old.uzemia.enviroportal.sk/  

Národné parky 

• Stupeň územnej ochrany 3 

• rozsiahle územie, ktoré predstavuje jeden alebo viac ekosystémov, málo alebo vôbec 

nezmenených činnosťou človeka, kde druhy rastlín, živočíchov a neživá príroda majú zvláštny 

význam, alebo kde existuje krajina s veľkým estetickým významom 

 

Tatranský národný park              Pieninský národný park NP Nízke Tatry               

NP Slovenský raj        NP Slovenský kras     NP Malá Fatra 

NP Veľká Fatra              NP Poloniny NP Muránska Planina 

 

 
 

Chránené krajinné oblasti 

• Stupeň ochrany 2 

• rozsiahlejšie územie( spravidla 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 

 

https://old.uzemia.enviroportal.sk/


 
CHKO Zaujímavosť 

1. Biele Karpaty Najväčšia európska lokalita ohrozených motýľov 

2. Cerová vrchovina pseudokrasová jaskyňa Labyrintová jaskyňa( 182 m), 

množstvo kamenných morí ( najväčšie Šurinské) 

3. Dunajské luhy Najväčší riečny ostrov ( Žitný), dunajské mokrade 

4. Horná Orava Prales Babia hora, rašeliniská Spálený Grúnik 

5. Kysuce Kamenné gule do 2m 

6. Latorica Mokraďové územia 

7. Malé Karpaty Krasové územie( Jaskyňa Driny) 

8. Poľana Najvyššia sopka 

9. Ponitrie Bizardné skalné útvary 

10. Strážovské vrchy Súľovské skaly, Manínska a Kostolecká tiesňava 

11. Štiavnické vrchy Náleziská drahých kovov 

12. Vihorlat Vytvorené sopkami, Morské oko 

13. Východné Karpaty Komplex pralesov 

14. Záhorie Riečne terasy, lužné lesy a mŕtve ramená, ložiská ropy a 

plynu 

 

2. Európska sieť CHÚ 

       Natura 2000 

• názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie 

• hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen 

pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. 

• má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, 

voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej 

únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 

rôznorodosti v celej Európskej únii. 

 

Typy území Natura 2000 

1. Chránené vtáčie územia 

• na základe smernice o vtákoch- smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o 

ochrane voľne žijúcich vtákov  

• Napr. Sĺňava( Piešťany), k roku  2018.... 41 území 

2. Územia európskeho významu 

• vyhlasované na základe smernice o biotopoch- smernica Rady Európskych spoločenstiev 

č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

• napr.Sedliská( Hlohovec) 

• Zoznamy chránených druhov v prílohách smerníc: 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=2&lang=sk  

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=2&lang=sk


3.Medzinárodná sieť CHÚ 

A.Ramsarské lokality 

• Medzinárodne významné mokrade 

• Napr.Niva Moravy, Latorica, Poiplie, Dunajské Luhy, Mokrade Turca, Domica 

 

B.Územia svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 

• Prírodné pamiatky, lokality medzinárodného významu 

1. Jaskyne Slovenského krasu a Dobšinská ľadová jaskyňa 

2. bukové pralesy Východných Karpát 

 

C.Biosférické rezervácie v SR 

• Územia kombinácií rôznych druhov ekosystémov, bez právneho ustanovenia a vymedzenia 

1. BR CHKO Poľana 

2. BR Východné Karpaty 

3. BR Tatry 

4. BR Slovenský kras 

 

II.B Osobitná druhová ochrana 

• ochrana ohrozených  a vzácnych, zriedkavých alebo inak významných druhov 

• zabezpečená podľa stupňa ohrozenia  a spoločenskej hodnoty 

1. chránené rastliny 

2. chránené živočíchy 

3. chránené nerasty 

4. chránené skameneliny 

zoznamy nájdeš na: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-158/znenie-20140615#cl1-38 

 

Chránené druhy je zakázané: 

• Chytať, zraňovať alebo usmrtiť 

• Rušiť v prirodzenom vývine, v dobe rozmnožovania, výchove mláďat, zimného spánku, 

migrácie 

• Ničiť a poškodzovať ich prostredie 

• Ničiť  a zbierať jeho vývinové štádiá, časti rastliny 

• Chovať v ľudskej opatere, držať, predávať, kupovať a vymieňať 

• Premiestňovať alebo prepravovať, vyvážať 

• Medzidruhovo krížiť  

• Ničiť  a zbierať jeho vývinové štádiá 

 

Červená kniha ohrozených druhov 

• Poskytuje červený zoznam ohrozených druhov  a prehľad o stupni ohrozenia 

• Vytvorená Medzinárodnou úniou ochrany prírody a prírodných zdrojov (IUCN) 

 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-158/znenie-20140615#cl1-38

