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Natura 2000 v Slovenskej republike
– súčasný stav a problémy

Natura 2000 in the Slovak republic – current situation and problems
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Abstract. The conclusions of negotiations with the European Commission 
(during biogeographical seminar in March 2012) are that currently designated 
Sites of Community Importance in Slovakia do not include a suffi cient number 
of sites for some species and habitats. Gaps were identifi ed in alpine and pan-
nonian biogeographical regions.
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SÚČASNÝ STAV NATURA 2000

Na území Slovenska má prirodzený výskyt 67 
biotopov európskeho významu z prílohy I a 134 
druhov európskeho významu z prílohy II smer-
nice o biotopoch (Map 1, graf 1). V rámci nich 
je 23 prioritných biotopov európskeho významu 
a 23 prioritných druhov. Pre 81 druhov vtákov 
z prílohy I smernice o ochrane vtáctva a sťaho-
vavých druhov sa vymedzujú chránené vtáčie 
územia (Tab. I, II).

Slovenská republika (ďalej len SR) ku dňu 
vstupu do EÚ zaslala Európskej komisii národný 
zoznam navrhovaných chránených vtáčich území 
(ďalej CHVÚ) a národný zoznam navrhovaných 
území európskeho významu (ďalej ÚEV). Oba 
zoznamy boli vopred schválené vládou SR (uzne-
senie vlády SR č. 636/2003 a uznesenie vlády 
SR č. 239/2004) a predložené EK v predpísanom 
formáte (Standard Data Form). Obidva národné 
zoznamy boli aktualizované rozhodnutím vlády SR 
(CHVÚ uznesením vlády SR č. 345/2010 a ÚEV 
uznesením vlády SR č. 577/2011). Následne v roku 

2011 bola predložená EK aktualizovaná databáza 
Natura 2000. 

Následné kroky budú:
vyhlasovanie ÚEV v zmysle čl. 4.4 smernice  −
o biotopoch (lehota 6 rokov pre ich vyhlásenie 
za chránené územia uplynie začiatkom roka 
2014);
zabezpečenie ochrany (predchádzanie činnos- −
tiam, ktoré by mohli poškodiť biotopy alebo 
biotopy druhov európskeho významu alebo 
významne ich rušiť; primerané posúdenie 

Mapa 1. Mapa území európskeho významu (stav k 1.11.2013)
Map 1. Map of Sites of Community Importance in Slovakia 
(status 1.11.2013)
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plánov alebo projektov, ktoré by samos-
tatne alebo v kombinácii s inými mohli mať 
významný vplyv na územia a v prípade vyhlá-
sených ÚEV prijatie ochranných opatrení (ak je 
potrebné, manažmentových plánov) a prijatie 
štatutárnych, administratívnych alebo zmluv-
ných opatrení;
monitoring a reporting stavu biotopov a druhov  −
európskeho významu. 

HODNOTENIE DOSTATOČNOSTI NÁVRHOV ÚZEMÍ 
NATURA 2000 EURÓPSKOU KOMISIOU

V prípade CHVÚ spravidla EK akceptuje návrhy 
členských štátov, pokiaľ nedostane nové infor-
mácie od mimovládnych organizácií alebo 
vedeckých inštitúcií. SR na základe konania č. 
2007/2186 bola povinná doplniť nové lokality 
a všetky CHVÚ čo najskôr vyhlásiť. Táto povin-
nosť už bola splnená vyhlásením posledného 
CHVÚ Levočské vrchy na konci roka 2012.

V prípade ÚEV uplatňuje EK tzv. biogeogra-
fi cký princíp, t. j. hodnotenie za jednotlivé bio-
geografi cké oblasti. Územie SR patrí do alpskej 
biogeografi ckej oblasti (70,75% SR) a do panón-
skej biogeografi ckej oblasti (29,25%), pričom 
celkový počet oblastí v EÚ je 91. Zoznam druhov 
a biotopov, pre ktoré je potrebné vyhlasovať 

1 Alpská, atlantická, boreálna, kontinentálna, makaronézska, 
mediteránna, panónska, stepná a čiernomorská.

ÚEV je uvedený v prílohách smerníc EÚ. Refe-
renčný zoznam druhov a biotopov, vyskytujúcich 
sa v členskom štáte EÚ je možné upraviť na 
základe nových vedeckých informácií (biotopy 
alebo druhy sa na základe odborných podkladov 
a vzájomnej dohody medzi EK a členským štátom 
do referenčného zoznamu doplnia alebo naopak sa 
z neho vymažú).

Pre jednotlivé biotopy a druhy z referenčného 
zoznamu sa za príslušnú biogeografi ckú oblasť 
hodnotí dostatočnosť ÚEV podľa 3 kritérií:

kvantita (či existuje dostatočný počet, resp.  −
výmera lokalít z celkovej výmery biotopu 
alebo z celkového areálu druhu, pre tzv. pri-
oritné biotopy alebo druhy môže EK poža-
dovať až 100%),
kvalita (či boli vymedzené najlepšie známe  −
lokality výskytu biotopu alebo druhu),
koherencia (či lokality súvisle pokrývajú celý  −
areál rozšírenia biotopu alebo druhu).

Toto hodnotenie prebieha počas bilaterálnych 
rokovaní – biogeografi ckých seminárov. Sú na nich 
prítomní zástupcovia EK a jej odbornej inštitúcie – 
Európskeho centra ochrany prírody a biodiverzity 
(ďalej len „ETC/BD”), ministerstva životného pro-
stredia a jeho odbornej inštitúcie, nezávislí experti 
a mimovládne organizácie, zástupcovia združení 
vlastníkov alebo užívateľov pozemkov. Biogeo-
grafi cké semináre zvoláva a vedie EK. Rokovanie 
prebieha tak, že ETC/BD prezentuje mapu ÚEV 

Tabuľka I. Počty druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov európskeho významu z prílohy II a I smernice o biotopoch 
s prirodzeným výskytom na Slovensku, pre ktoré sa vymedzujú územia Natura 2000
Table I. Number of plants, animals and habitats from annex I and II Habitats Directive in the Slovak Republic

Skupina Group Celkový počet
Number of species

Z toho prioritných
Number of priority species

Rastliny Plants 43 12
Vyššie rastliny Vascular plants 36 12
Machorasty Bryophytes 7 0
Živočíchy Animals 91 11
Bezstavovce Invertebrates 41 5
Ryby a mihule Pisces 21 0
Obojživeľníky Amphibians 5 0
Plazy Reptiles 1 0
Cicavce Mammals 23 6
Typy biotopov Habitats 67 23
Vtáky Birds 81 –
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vymedzených pre daný druh alebo biotop, ako 
aj ďalšie relevantné údaje a navrhne hodnotenie. 
Následne reaguje členský štát, mimovládna orga-
nizácia a prípadne aj nezávislý expert. Členský štát 
spravidla obhajuje dostatočnosť svojho návrhu. 
Konečné slovo má EK a môže byť odlišné od 
názoru členského štátu v prípade nových údajov 
alebo iných odborných argumentov.

Pri každom hodnotenom biotope a druhu sú 
prijaté tieto závery (alebo ich kombinácia):
SUFF dostatočne zastúpený (suffi cient),
IN-MIN nedostatočne zastúpený, ale prítomný 

v existujúcich územiach, je ho možné 
doplniť (insuffi cient minor),

IN-MOD nedostatočne zastúpený, je potrebné 
doplniť nové územia (insuffi cient 
moderate),

IN-MAJ nedostatočne zastúpený, nebolo zatiaľ 
vymedzené žiadne územie (insuffi -
cient major),

SR vedecká výhrada, chýbajú údaje alebo 
je potrebné overiť vedecké údaje 
(scientifi c reserve).

K uvedeným kategóriám môžu byť pridané dopl-
ňujúce kategórie:
CD oprava dát (data correction),
G geografi cké doplnenie, ak je treba 

doplniť lokality v konkrétnej časti 
areálu (geographically).

Graf 1. Hlavné kategórie využitia krajiny v sústave Natura 
2000 na Slovensku: 
a – lesy, b – orná pôda, c – kroviny a bylinné vegetačné spo-
ločenstvá, d – pasienky, e – rôznorodé poľnohospodárske 
plochy s vegetáciou, f – vnútrozemské vodstvo, g – otvorené 
priestranstvá s málo alebo bez vegetácie, h – urbanizovaná 
štruktúra, i – vnútrozemské močiare, j – stále plodiny, k – ume-
lovytváraná nepoľnohospodárska zeleň, l – priemysel, ťažba, 
skládky a výstavba
Fig. 1. Main categories of land use in Natura 2000 sites in 
Slovakia:
a – forests, b – arable land, c – scrub and/or herbaceous veg-
etation associations, d – pastures, e – heterogeneous agricul-
tural areas, f – inland waters, g – open spaces with little or 
no vegetation, h – urban fabric, industrial, commercial and 
transport units, i – inland wetlands, j – permanent crops, k – 
artifi cial, non-agricultural vegetated areas, l – mine, dump and 
construction sites
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Tabuľka II. Natura 2000 v SR v číslach 
Table II. Natura 2000 in Slovakia in numbers

Počet CHVÚ v SR Number of SPAs 41

Výmera Total area of SPAs 1 282 811 ha
Podiel z výmery SR Percentage of the total state area 26%
Prekryv s národnou sústavou chránených 
území 

Overlap with national protected sites 51%

Počet ÚEV v SR Number of SCIs 473
Celková výmera Total area of SCIs 584 353 ha
Podiel z výmery SR Percentage of the total state area 11,9 %
Prekryv ÚEV s národnou sústavou
chránených území 

Overlap with national protected sites 86%

Výmera Natura 2000 (CHVÚ + ÚEV) Total area of SCIs and SPAs 1 444 600 ha
Podiel Natura 2000 (CHVÚ + ÚEV)
z výmery SR

Percentage of national territory designated to the 
Natura 2000

29,5 %
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SR sa zúčastnila 3 biogeografi ckých semi-
nárov. Pôvodný národný zoznam ÚEV bol hodno-
tený v máji 2005 pre alpskú biogeografi ckú oblasť 
ALP (konal sa v Slovinsku) a v septembri 2005 
pre panónsku biogeografi ckú oblasť PAN (konal 
sa v Maďarsku). Aktualizovaný národný zoznam 
ÚEV bol hodnotený v marci 2012 za obidve bio-
geografi cké oblasti na Slovensku.

VÝSLEDKY BIOGEOGRAFICKÉHO SEMINÁRA 
(MAREC 2012)

Na biogeografi ckom seminári bola hodnotená 
dostatočnosť národného zoznamu ÚEV pre spolu 
57 biotopov a 110 druhov v ALP a pre 45 bio-
topov a 45 druhov v PAN (Graf 2).
Závery sú nasledovné:

EK odsúhlasila zaradenie všetkých lokalít  −
s výnimkou 6 (Jovické rašelinisko, Čupák, 
Margitin háj, Devínske lúky, Šipoltovo a Bač-
kovské poniklece), 
EK akceptuje zmeny hraníc ÚEV, ktoré SR  −
vysvetlila najmä vedeckými omylmi a úpravou 
na parcelný stav,
EK považuje aktualizovaný národný zoznam  −
ÚEV (Map 1) za dostatočný pre 79% biotopov 
a druhov európskeho významu z ALP i PAN, 
resp. ich výskyt bude doplnený do existujú-
cich ÚEV (Tab. III),
EK požaduje vymedziť nové ÚEV pre ostat- −
ných 21% biotopov a druhov (menovite pre 
14 biotopov a pre 20 druhov v ALP a pre 11 
biotopov a 5 druhov v PAN) (mapa 2),
EK požaduje uskutočniť výskum pre 1 biotop  −
a pre 1 druh v ALP a pre 8 druhov v PAN.
Najväčšie nedostatky národného zoznamu 

ÚEV sú pre druhy rýb (10 druhov) a bezstavovcov 
(8 druhov) a pre biotopy (lúčne, vodné a lesné). 

Dôvody neúplnosti národného zoznamu ÚEV sú 
najmä to, že:

v roku 2011 boli EK zaslané najmä lokality,  −
ktoré sa 100% prekrývali s národnou sústavou 
chránených území (s výnimkou 5 lokalít) 
a ďalších 169 bolo z odborného návrhu Štátnej 
ochrany prírody SR (ďalej len „ŠOP SR”) 

Tabuľka III. Súhrnné hodnotenie dostatočnosti je nasledovné
Table III. Overall suffi ciency of Natura 2000 in biogeographical regions

Dostatočnosť ÚEV Suffi ciency ALP PAN Spolu
All

biotopy habitats 74 % (14 from 57) 76 % (34 from 45) 75%
rastliny plants 94 % (31 from 35) 86 % (19 from 22) 75%
živočíchy animals 76 % (57 from 75) 78 % (11 from 13) 77%
Celková dostatočnosť Overall suffi ciency 79% 79% 79%

Mapa 2. Územia európskeho významu, ktoré je potrebné 
ešte vyhlásiť v zmysle čl. 4.4 smernice o biotopoch (stav 
k 1.11.2013).
Map 2. Sites of Community Importance in Slovakia without 
establishing Special Areas of Conservation according Art. 4.4. 
Habitats Directive (status 1.11.2013)

Graf 2. Celková dostatočnosť ÚEV
Fig. 2. Suffi ciency of Sites of Community Importance in Slo-
vakia
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vyradených; toto rozhodnutie bolo uznesením 
OPM č. 23/2011 ako čiastkové riešenie do 
schválenia nového zákona o ochrane prírody 
a krajiny s ohľadom na všeobecný nesúhlas 
vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov 
v chránených územiach,
vzhľadom na obmedzený rozpočet ŠOP SR  −
neboli vykonané prieskumy výskytu nie-
ktorých špecifi ckých druhov a biotopov, pre 
ktoré je potrebné externá spolupráca špecia-
listov (napr. ryby, netopiere, niektoré druhy 
chrobákov alebo vodné biotopy 3150, 3270 
ai.), odborný návrh ŠOP SR preto neobsa-
hoval lokality pre všetky požadované druhy 
a biotopy,
napriek realizácii výskumu neboli zistené nové  −
lokality spĺňajúce kritériá prílohy III smernice 
o biotopoch (napr. niektoré druhy rýb),
EK mala vopred k dispozícii tzv. tieňový  −
zoznam navrhovaných ÚEV, ktoré spracoval 
v roku 2011 Daphne-Inštitút aplikovanej 
ekológie; jeho súčasťou boli viaceré nové 
lokality, ktoré EK požadovala doplniť resp. 
preveriť.

SUMMARY

The State Nature Conservancy of the Slovak 
Republic is an organization responsible for nom-
inating and negotiating for Natura 2000 sites 
(Map 1). In Slovakia, 473 Sites of Community 
Importance (SCI) have been identifi ed for 67 hab-
itats and 134 species from annex I and II Habitats 
Directive. A total of 41 Special Protection Areas 
(SPA) have been identifi ed for 81 birds from 
annex I Birds Directive and migratory species in 
the Slovak Republic (Tab. I, II). The main land 
use cover in Natura 2000 are forests (Fig. 1). Con-
servation status assessments of forest habitats are 
generally favourable. Some SCIs have not been 
established like Special Area of Conservation 
according to Art. 4.4. Habitats Directive (Map 2). 
The list of Slovak SCIs is still not complete. It is 
necessary to propose new sites for 21% of species 
and habitats according to the conclusions drawn 
by the European Commission from the biogeo-
graphical seminar held in March 2012 (Fig. 2, 
tab. III). Gaps have been identifi ed e.g. in fi sh 
species and rivers.


