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OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie
obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť,
poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života,
prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej
ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie
následkov takých zásahov. Ochranou prírody sa
rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.
§ 2 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny

OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY
z PRÍRODNÉ DEDIČSTVO A JEHO OCHRANA
Chránené územia
 Sústava chránených území
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa systém komplexnej ochrany prírody a krajiny realizuje
v nasledovných kategóriách chránených území (CHÚ):
1. stupeň ochrany - územie SR nezaradené do vyššieho stupňa ochrany;
2. stupeň ochrany - chránená krajinná oblasť (CHKO),
- chránený krajinný prvok (CHKP),
- zóna D chráneného územia,
- ochranné pásmo CHÚ s 3. stupňom ochrany;
3. stupeň ochrany - národný park (NP),
- chránený areál (CHA),
- chránený krajinný prvok (CHKP),
- zóna C chráneného územia,
- ochranné pásmo CHÚ so 4. stupňom ochrany;
4. stupeň ochrany - chránený areál (CHA),
- prírodná rezervácia (PR), národná prírodná rezervácia (NPR),
- prírodná pamiatka (PP), národná prírodná pamiatka (NPP),
- chránený krajinný prvok (CHKP),
- zóna B chráneného územia,
- ochranné pásmo CHÚ s 5. stupňom ochrany;
5. stupeň ochrany - chránený areál (CHA),
- prírodná rezervácia (PR), národná prírodná rezervácia (NPR),
- prírodná pamiatka (PP), národná prírodná pamiatka (NPP),
- chránený krajinný prvok (CHKP),
- zóna A chráneného územia,
- jaskyňa a ochranné pásmo jaskyne,
- prírodný vodopád a ochranné pásmo prírodného vodopádu,
- chránené vtáčie územie.
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V roku 2003 boli spracované 3 nové návrhy chránených území (CHÚ). Vyhlásené boli 2 CHA, 1 PP, 1 PR a 1 ochranné
pásmo (OP) jaskyne, ustanovenej za NPP. Aktualizované boli 1 NP, 1 CHKO, 2 NPR a 1 PR. Ustanovené boli zóny CHKO
Horná Orava, čo sa prejavilo v zrušení 3 NPR a zmene kategórie 3 NPR na PR v roku 2003 a zrušení 3 CHA, 8 PR
a 2 PP v roku 2004 (s účinnosťou k 1.3.2004 a 1.4.2004, pričom tieto zmeny už boli započítané do údajov v Prehľade
CHÚ SR a Prehľade CHÚ SR podľa druhov a stupňov ochrany, uvedených nižšie, vzhľadom na to, že ide o územia, ktoré
už v roku 2003 boli prekryté zónami CHKO).
V roku 2003 bol všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov znížený stupeň ochrany z 5. na 4. stupeň
u 147 MCHÚ. Konkrétne išlo o 56 PR, 6 NPR, 81 PP a 4 NPP.
Tabuľka 81. Prehľad vývoja stavu právnej ochrany CHÚ v roku 2003

Výmera 9 NP zaberala 6,48 % rozlohy SR, ochranných pásiem NP 5,51 % rozlohy SR a 14 CHKO 10,50 % rozlohy SR.
Výmera CHÚ v 4. a 5. stupni ochrany tvorila 2,25 % územia Slovenska. Okrem toho zaberali ochranné pásma jaskýň
15,8545 ha.
Graf 87. Porovnanie podielu CHÚ z celkovej rozlohy vo vybraných štátoch
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Tabuľka 82. Prehľad chránených území v Slovenskej republike (stav k 31.12.2003)

Celkovo sa na území CHKO nachádzalo 247 menších chránených území (MCHÚ) o výmere (spolu s ochrannými
pásmami) 11 645,5543 ha (2,26 % zozlohy CHKO), na území NP a ich OP to bolo 270 chránených území o výmere
(spolu s OP) 72 237,8218 ha (12,29 % rozlohy NP a ich OP) a na území mimo CHKO, NP a OP NP sa nachádzalo
564 chránených území o výmere 25 242,2481 ha (23,13 % z celkovej výmery MCHÚ v SR a 0,66 % z rozlohy územia SR
mimo CHKO, NP a OP NP).
Tabuľka 83. Prehľad chránených území v SR podľa druhov a stupňov ochrany (k 31.12.2003)

 Ohrozenosť a degradácia chránených území
Stav chránených území zaradených do 4. a 5. stupňa ochrany a chránených stromov je hodnotený v 3 kategóriách
ohrozenosti. Za optimálne sa považujú tie chránené územia, kde predmet ochrany nie je ohrozený ľudskými aktivitami
a vyvíja sa v súlade so zámermi ochrany. Za ohrozené sa považujú tie územia, ktoré sú nepriaznivo ovplyvňované ľudskou
činnosťou do takej miery, že bez regulačných zásahov dochádza k ohrozeniu predmetu ochrany. Za degradované
sa považujú tie územia, kde vplyvom človeka alebo prírodným vývojom došlo ku zásadným zmenám prírodných
spoločenstiev, resp. deštrukcii ekosystému a zániku predmetu ochrany.
Z celkového počtu 1 081 chránených území v 4. a 5. stupni ochrany bolo v hodnotenom období degradovaných 38
s výmerou 256,01 ha (táto výmera predstavuje 0,2 % z celkovej plochy maloplošných chránených území), ohrozených 477
(27,0 % plochy) a v optimálnom stave bolo 566 území (72,8 % plochy).
Tabuľka 84. Ohrozenosť a degradácia chránených území v 4. a 5. stupni ochrany a chránených stromov
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 Starostlivosť o chránené územia
Odborné organizácie ochrany prírody v roku 2003 realizovali 86 inventarizačných výskumov, z toho 19 bolo
realizovaných v NPR, 15 v PR, 11 v PP, 1 v CHA a 40 mimo MCHÚ.
V oblasti praktickej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny vykonali odborné organizácie ochrany
prírody regulačné zásahy s celkovým nákladom vyše 3 mil. Sk.
Tabuľka 85. Prehľad uskutočnených regulačných zásahov v roku 2003

Počas roku 2003 vypracovala Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) 8 173 stanovísk k zámerom ovplyvňujúcich stav
prírody a krajiny. Najväčší podiel tvorila oblasť stavebnej činnosti a územného plánovania (24,6 %) a oblasť ochrany drevín
(19,4 %). Stanoviská týkajúce sa druhovej ochrany rastlín a živočíchov tvorili 11,4 %, územnej ochrany 9,5 %, lesníctva 7,1 %,
vodného hospodárstva 5,3 %, anorganickej prírody 4,3 %, poľnohospodárstva 4,1 % a problematiky ÚSES 0,5 %. Ostatné
stanoviská predstavovali spolu 13,7 % zo všetkých stanovísk.
V rámci organizačných útvarov ŠOP SR bolo evidovaných 59 náučných chodníkov a 22 náučných lokalít. V roku 2003
pribudlo 1 informačné stredisko ochrany prírody (ISOP; v rámci organizačných útvarov ŠOP SR) - Informačné centrum
TANAP-u v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, pričom ich v roku 2003 bolo evidovaných spolu 14.
Tabuľka 86. Prehľad biosférických rezervácií a mokradí medzinárodného významu - porovnanie

ČR) BR: jedna spoločná s Poľskom.
SR) BR: jedna spoločná s Poľskom a jedna s Poľskom a Ukrajinou.
Poľsko) BR: jedna spoločná s Českou rep., jedna so Slovenskom a jedna so Slovenskom a Ukrajinou.
V rámci územného systému ekologickej stability (ÚSES) v roku 2003 organizačné útvary ŠOP SR vypracovali
44 stanovísk týkajúcich sa ÚSES.
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Mapa 17. Stupeň ochrany prvkov ÚSES

Zdroj: ŠOP SR

 NATURA 2000 na Slovensku
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim ďalšie smerovanie ochrany prírody na Slovensku je realizácia princípov ochrany
prírody Európskej únie (EÚ) do systému ochrany prírody na Slovensku. Základnou súčasťou európskej politiky pri
ochrane biodiverzity a ekosystémov je úplná realizácia sústavy NATURA 2000, ktorá predstavuje, resp. má vytvoriť súvislú
európsku ekologickú sieť osobitne chránených území, ktoré sú v osobitnom záujme EÚ a ktorú budujú členské štáty
nezávisle na národných sústavách CHÚ.
Sústavu NATURA 2000 (v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa používa termín: „Súvislá
európska sústava chránených území“) tvoria dva typy území:
- územia európskeho významu (ÚEV) - najvýznamnejšie lokality s výskytom európsky významných typov biotopov
a biotopov európsky významných druhov rastlín a živočíchov navrhnuté za chránené územia na základe kritérií
stanovených v Smernici o biotopoch; národný zoznam týchto území schvaľuje vláda SR, ktorá ho po odsúhlasení zasiela
na schválenie EK (§ 27 ods. 4 zákona).
ÚEV sa navrhujú pre 50 druhov rastlín, 138 druhov živočíchov a 66 typov biotopov. Pre vyčlenenie ÚEV boli použité
existujúce databázy a GIS vrstvy Corine Biotopes, Lesnícka databáza (Lesoprojekt), databáza Databanky fauny Slovenska,
ISTB databázy ŠOP SR (D - FYTO a D - ZOO), Databáza biotopov Slovenska (ÚKE SAV), Databáza fytocenologických
zápisov (Botanický ústav SAV), GIS vrstva poľovných oblastí za rok 2002 a GIS vrstva poľovných revírov za rok 2003
(Lesnícky výskumný ústav Zvolen) a iné databázy (vrátane súkromných).
Do návrhu zoznamu území európskeho významu bolo v SR zaradených 382 území s rozlohou 573 690 ha. Územia
pokrývajú 11,7 % výmery SR, prekryv so súčasnou sieťou chránených území je 86 %. Z celkovej plochy ÚEV je 86 %
na LPF, 10 % je na PPF, 2 % tvoria vodné plochy a 2 % ostatné plochy.
- chránené vtáčie územia (CHVÚ) - lokality vyhlásené za chránené na základe kritérií stanovených v Smernici o ochrane
vtáctva (§ 26 zákona o ochrane prírody a krajiny). Vedecký návrh navrhovaných chránených vtáčích území (nCHVÚ)
vypracovala Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS). Návrh národného zoznamu chránených vtáčích území
spracovali Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR a Spoločnosť pre ochranu vtáctva
na Slovensku.
Národný zoznam nCHVÚ schválila vláda SR uznesením č. 636/2003 dňa 9. júla 2003. Návrh obsahuje 38 nCHVÚ.
Ich celková rozloha predstavuje 1 236 545 ha a pokrýva 25,2 % rozlohy SR. Priemerná rozloha nCHVÚ je 32 541 ha,
prekryv nCHVÚ s významnými vtáčími územiami (IBAs) predstavuje 61,8 % rozlohy SR a prekryv nCHVÚ s existujúcou
sústavou chránených území v SR predstavuje 55,15 %.
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Mapa 18. Schválený návrh chránených vtáčích území

Zdroj: ŠOP SR
Tabuľka 87. Výmera poľnohospodárskej pôdy v územiach NATURA 2000 v SR (navrhované vtáčie územia a územia európskeho významu)

Poznámka:
Vzhľadom na to, že pri tvorbe hraníc CHVÚ sa predpokladá (najmä tam, kde to odborné kritéria dovolia) so stotožnením
hraníc navrhovaných CHVÚ s hranicou existujúceho chráneného územia, ako aj s vypustením intravilánov miest a obcí
nachádzajúcich sa v navrhovaných územiach, výmera celkovej rozlohy bude menšia o cca 2 až 4%.
Tabuľka 88. Porovnanie výmery nÚEV a nCHVÚ na Slovensku s krajinami Európskej únie
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Chránené stromy
Sieť chránených stromov tvorilo celkovo 483 chránených stromov a ich skupín, vrátane stromoradí (chránených
objektov). Fyzicky to predstavuje 1 330 jedincov stromov pozostávajúcich zo 70 taxónov, z toho 32 domácich
a 38 cudzokrajných. Z chránených stromov a ich skupín bolo 334 v optimálnom stave (69,2 %), 120 bolo ohrozených
(24,8 %) a 29 degradovaných (6,0 %).
Tabuľka 89. Prehľad vývoja právnej ochrany chránených stromov za rok 2003

Tabuľka 90. Stav právnej ochrany chránených stromov za rok 2003

Chránené nerasty a chránené skameneliny
Ochranu nerastov a skamenelín upravuje § 32 a § 38 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláška
MŽP SR č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a ich spoločenskom ohodnocovaní, ktorá
nadobudla účinnosť 1. augusta 2000, ktorou bol ustanovený zoznam chránených nerastov a chránených skamenelín a ich
spoločenská hodnota.
Do zoznamu chránených nerastov bolo zahrnutých
• 12 typových nerastov prvýkrát pre vedu opísaných z územia Slovenska,
• 61 významných nerastov, vyskytujúcich sa vzácne na lokalitách SR, majúcich európsky význam, alebo minerály
so špecifickým morfologickým tvarom alebo vývojom,
• meteority nájdené na území Slovenskej republiky.
Do zoznamu chránených skamenelín bolo zahrnutých:
• 655 typových skamenelín, ktoré sú neopakovateľným materiálom vyhynutých rastlín a živočíchov a podľa ktorých
bol príslušný taxón prvýkrát opísaný,
• vybrané skupiny skamenelín vyskytujúcich sa vzácne, ktoré svojím charakterom a stupňom zachovania sú jedinečnými dokladmi vývoja organizmov v geologickej histórii Slovenska.
Vzorky chránených nerastov a chránených skamenelín sú uložené a uchovávané najmä v zbierkach štátnych múzeí
s prírodovedným zameraním.
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Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností
a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum,
evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie,
regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych
pamiatok a pamiatkových území.
§ 2 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu

z PAMIATKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA
Pamiatkový fond
Základ historických sídelných štruktúr v krajine predstavujú nehnuteľné kultúrne pamiatky. V roku 2003 oproti roku
2002 došlo k miernemu úbytku celkového počtu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Tabuľka 91. Vývoj štruktúry pamiatkového fondu podľa druhov

* Uvádza sa počet objektov, z ktorých pozostávajú nehnuteľné kultúrne pamiatky, kultúrna pamiatka pozostáva z jedného,
alebo z viacerých pamiatkových objektov.

K 31.12.2003 bolo evidovaných na Slovensku 9 518 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú zložené
z 12 895 pamiatkových objektov a 14 354 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (z čoho je 98 % sakrálneho
charakteru), ktoré sú zložené z 29 978 pamiatkových predmetov.
Tabuľka 92. Vývoj počtu hnuteľných kultúrnych pamiatok

Podľa literárnych prameňov bolo na Slovensku asi 300 hradov. V súčasnosti z 9 518 nehnuteľných kultúrnych pamiatok
je 109 hradov a zámkov a 438 kaštieľov.
V rámci pamiatkových objektov sa v SR eviduje: - 555 kaštieľov a kúrií
- 109 hradov
Tabuľka 93. Právna ochrana pamiatkového fondu SR
- 84 kláštorov
- 1 565 kostolov
Zdroj: PÚ SR

- 1 286 ľudových domov
- 2 441 meštianskych domov
- 177 palácov a víl
- 531 prícestných plastík a krížov
- 505 pamätných tabúľ a pamätných miest.
K roku 2003 bolo na Slovensku nevyužitých 97 kultúrnych pamiatok.
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Graf 89. Stavebno-technický stav KP v roku 2003

Graf 88. Vlastnícka forma kultúrnych pamiatok

Zdroj: PÚ SR

Zdroj: PÚ SR

Z hľadiska stavebno-technického stavu bolo 2 539 kultúrnych pamiatok v narušenom a 707 v dezolátnom stave
(spolu 25,3 %) a 756 v obnove (5,7 %). Oproti roku 2002 nedošlo prakticky k žiadnej zmene resp. zlepšeniu.
Graf 90. Porovnanie stavebno-technického stavu KP

Koncom roka 2001 prijala NR SR zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu s účinnosťou od 1. apríla 2002. Zmena dovtedajšej
právnej úpravy (zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a vykonávacia vyhláška) bola nevyhnutná, keďže vychádzala
z podmienok centrálneho štátneho monopolu vlastníctva objektov.
Tabuľka 94. Historické sídelné štruktúry (HSŠ) v Slovenskej republike (2003)

Zdroj: PÚ SR

Prioritou nového zákona je ochrana pamiatkového fondu ako konkrétna činnosť zameraná na predchádzanie
a obmedzovanie takých zásahov do pamiatok a pamiatkových území, ktoré ich ohrozujú, poškodzujú alebo ničia (preventívne
opatrenia), ako aj na odstraňovanie následkov (nápravné opatrenia). Zjednodušujú sa administratívne postupy pri vyhlasovaní,
zmenách a zrušovaní vyhlásenia a pri vydávaní rozhodnutí, najmä sa však odstraňuje doterajšia duplicita v rozhodovaní vo
veciach ochrany a obnovy pamiatkového fondu (Pamiatkový ústav a okresné, resp. krajské úrady). Zriaďujú sa osobitné
orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, ktorými sú Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady a podľa
nového zákona sa kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok
považujú za „národné kultúrne pamiatky“. Pôvodná kategória národných kultúrnych pamiatok (NKP) sa s ohľadom na tradície
a dokumentovanie tohto javu zachová iba ako údaj v príslušnom registri ústredného zoznamu. Tieto pamiatky tvoria aj teraz
významnú časť pamiatkového fondu.
Zavádza sa možnosť vyhlásiť za
kultúrne pamiatky alebo pamiatkové
územia aj doteraz neprebádané
a neodkryté nálezy a náleziská.
Cieľom zákona je aj utvoriť všeobecné
podmienky pre financovanie záchrany
a obnovy pamiatok z viacerých
zdrojov, vrátane foriem neštátnej
pomoci.

Tabuľka 95. Pamiatkové rezervácie ľudovej
architektúry (PRĽA)

Okrem ochrany pamiatok - objektov
ako solitérov je pamiatkový fond
chránený aj plošne v pamiatkových
územiach: pamiatkových rezerváciách
(PR) a pamiatkových zónach (PZ).

Tabuľka 96. Mestské pamiatkové rezervácie (MPR)

Zdroj: PÚ SR

Tabuľka 97. Príspevky Štátneho fondu kultúry „Pro Slovakia“ na obnovu kultúrnych pamiatok (tis. Sk)

Zdroj: PÚ SR
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Tabuľka 98. Pamiatkové zóny (PZ) k roku 2003

* PZ vyhlásené, ale neboli zverejnené vo Vestníku vlády SR

Zdroj: PÚ SR

Obnova kultúrnych pamiatok
Na obnovu kultúrnych pamiatok SR bolo v roku 2003 pre 160 projektov poskytnutých prostredníctvom programu
MK SR „Pro Slovakia“ celkovo 24 000 tis. Sk.
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Kultúrnu pamiatku alebo pamiatkové územie
môže ministerstvo z vlastného podnetu, na podnet
Pamiatkového úradu alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby navrhnúť na zápis
do Zoznamu svetového dedičstva za podmienok
ustanovených v medzinárodnej zmluve
(Dohovore o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva)
§ 21 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu

z PODIEL SR NA SVETOVOM DEDIČSTVE
Lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva
Zoznam svetového dedičstva k roku 2003 obsahoval 755 lokalít celého sveta (z toho 582 kultúrnych, 150 prírodných
a 23 zmiešaných zo 134 členských štátov Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva), z nich päť
na území SR. Sú to:
v rámci kultúrneho dedičstva
• Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (Cartagena, 1993),
• Spišský hrad s okolitými kultúrnymi pamiatkami - Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, kostol sv. Ducha v Žehre
(Cartagena, 1993),
• Banská Štiavnica s technickými pamiatkami jej okolia (Banská Štiavnica, Hodruša -Hámre, Štiavnické Bane, Banská
Belá, Voznica, Vyhne, Banský Studenec, Počúvadlo, Kopanica, Kysihýbel, Svätý Anton, Ilija; najmä 23 vodných
nádrží - tajchov) (Cartagena, 1993),
• Bardejov - mestská pamiatková rezervácia aj s ochranným pásmom, vrátane židovského suburbia (Cairns, 2000),
v rámci prírodného dedičstva
• Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (Berlín, 1995), ku ktorým v roku 2000 pribudla Dobšinská ľadová
jaskyňa vrátane Stratenskej jaskyne a jaskyne Psie diery ako jedného jaskynného systému vo vrchu Duča (Cairns, 2000).
Mapa 19. Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo v SR
Tabuľka 99. Porovnanie počtu lokalít
svetového kultúrneho dedičstva (SKD)
s okolitými krajinami k roku 2003

Zdroj: MŽP SR
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Lokality navrhované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva
Medzi zaradené do výberu na nomináciu do svetového dedičstva podľa vládneho návrhu z 9. mája 2002 patria:
v rámci kultúrneho dedičstva
1. Tokajská vinohradnícka oblasť (Černov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Černochov, Bara, Viničky;
pričlenenie k schválenej Tokajskej vinohradníckej oblasti v Maďarsku),
2. Drevená sakrálna architektúra v Karpatoch (predpokladaný spoločný návrh s Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou),
3. Pamätník Chatama Sófera v Bratislave,
4. Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami (predpokladaný spoločný návrh s Maďarskom),
5. Limes Romanus - rímske pamiatky na strednom Dunaji ((predpokladaný spoločný návrh s Rakúskom a Maďarskom;
na Slovensku Iža a Rusovce),
6. Komárno - protiturecká pevnosť (predpokladaný spoločný návrh s Maďarskom),
7. Historické jadro mesta Košice (šošovkovité námestie),
8. Pamiatky a krajina Spiša (rozšírenie svetového kultúrneho dedičstva Spišský hrad s okolitými kultúrnymi pamiatkami
o historické jadro mesta Levoča a dielo Majstra Pavla);
v rámci prírodného dedičstva
1. Karpatské pralesy (nominácia pre rok 2004),
2. Prírodné rezervácie Tatier (predpokladaný spoločný návrh s Poľskom),
3. Krasové doliny Slovenska (doplnok návrhu Rokliny Slovenského raja),
4. Dunajská prírodná a kultúrna krajina (predpokladaný spoločný návrh
s Českom, Rakúskom a Maďarskom),
5. Prírodné rezervácie Považia
6. Mykoflóra Bukovských vrchov,
7. Gejzír v Herľanoch.
Mapa 20. Lokality navrhované na zápis
do Zoznamu svetového dedičstva

Zdroj: MŽP SR

Okrem toho bola predložená nominácia pre rok 2003 Prírodných lúčno-pasienkových lokalít Slovenska. Ide o kultúrnu
krajinu Slovenska reprezentovanú šiestimi lokalitami: a) Liptovská Teplička,
b) Podpoľanie,
c) Orava,
d) Zamagurie,
e) Bocianska dolina,
f) Horehronie.
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Územným plánovaním sa sústavne a komplexne
rieši priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, určujú sa jeho zásady,
navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností
ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú
stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia,
územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
§ 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

z PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA
Osídlenie a demografický vývoj
Aj v roku 2003 bol zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva, i keď k celkovému úbytku opäť nedošlo, pretože
na Slovensko sa prisťahovalo o 1 409 osôb viac, ako sa vysťahovalo a celkový prírastok obyvateľstva predstavoval teda
892 osôb. K 31.12.2003 dosiahol počet obyvateľov Slovenskej republiky 5 380 053 obyvateľov. Podľa krajov žije najviac
obyvateľov v Prešovskom kraji a najmenej v Trnavskom kraji.
Tabuľka 100. Štruktúra osídlenia v SR (k 31.12.2003)

Tabuľka 101. Základné údaje o pohybe obyvateľstva v SR (2003)
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Najvýraznejší pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike zaznamenal Prešovský kraj, s najvyšším prirodzeným
prírastkom 2 755 obyvateľov i najvyšším celkovým prírastkom 1 632 obyvateľov. Najvyšší prirodzený úbytok mal
Nitriansky kraj -1 978 obyvateľov, najvyšší celkový úbytok zaznamenal však Trenčiansky kraj -1 328 obyvateľov.
Zhoršovanie populačnej situácie na Slovensku je spojené s výraznou zmenou demografického správania obyvateľstva
v 90-tych rokoch, kedy postupne dochádzalo k poklesu sobášnosti a pôrodnosti, nepriaznivému vývoju rozvodovosti
a neuspokojivej úrovni úmrtnosti. Tento vývoj je odrazom zmien vyplývajúcich z ekonomickej, sociálnej a politickej
transformácie spoločnosti.
Graf 91. Štruktúra plôch v SR (2003)

Vývojové trendy v štruktúre plôch
SR je vyváženou mozaikou plôch zloženou z urbanizovaného prostredia sídiel, poľnohospodárskej a lesnej
krajiny, ktorá plní tiež produkčnú a obnovujúcu funkciu
malým i väčším sídlam Slovenska. V rámci transformácie
národného hospodárstva dochádza priebežne k prirodzenému presunu pôdy medzi poľnohospodárskym (PPF) a lesným
pôdnym fondom (LPF) a ostatnými druhmi pozemkov.

Na prírastok urbanizovaných plôch vplýva okrem demografických trendov a transformácie hospodárstva aj výstavba
priemyselných parkov a stavieb pre obchodné reťazce, pričom tieto zatiaľ až na malé výnimky neprinášajú novú, lepšiu
kvalitu prostredia.
Tabuľka 102. Úhrnné druhy pozemkov (k 31. 12 2003) (ha)

Zeleň v sídlach
Zeleň je pre sídla zdrojom vitality. Radí sa k najefektívnejším priestorovým, ochranným, ozdravujúcim i skrášľujúcim
prvkom. Mestská zeleň sa hodnotí ukazovateľom výmery v ha, čo len čiastočne vystihuje účinnosť zelených plôch. Až
intenzívna a vzrastlá zeleň je prínosom k ozdraveniu a estetickému skvalitneniu našich sídiel.
Tabuľka 103. Výmera zelene v mestách SR podľa krajov (2000 - 2003)
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Graf 92. Vývoj mestskej zelene v SR

K roku 2003 dosiahla výmera mestskej zelene v SR
12 144 ha, z čoho parkovej zelene bolo 4 017 ha.
V prepočte na obyvateľa činila 23,1 m2. Trend výmery
zelene v mestách je za posledné roky pozitívny, pričom len
od roku 2000 vzrástla o 944 ha, resp. o 2,3 m2 na obyvateľa. Najvyššia výmera mestskej zelene je v Nitrianskom
kraji, no v prepočte na obyvateľa je zelene najviac
v Trenčianskom kraji.

Územné plánovanie a stavebný poriadok
V roku 2003 prešla kompetencia v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov
na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Za najdôležitejší nástroj v oblasti územnoplánovacej činnosti sa považuje Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001
(KURS 2001). Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 schválila vláda SR uznesením č. 1 033/2001. Nariadením
vlády SR č. 528/2002 Z.z. sa vyhlásila jej záväzná časť.
KURS 2001 je územnoplánovacia dokumentácia celoštátneho významu, ktorá rieši otázky priestorového usporiadania
a funkčného využitia územia SR vo vzťahu k medzinárodným súvislostiam, ako aj z pohľadu celoštátnych záujmov SR, pri
usmerňovaní rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska. Ustanovuje usporiadanie a hierarchiu štruktúry osídlenia a uzlov
hospodárskych a sídelných aglomerácií, stanovuje rozvoj hlavných urbanizačných osí na území SR, určuje hlavné zásady
usmerňovania pre vytvorenie rovnocenných životných podmienok na celom území SR, pre zlepšenie životného prostredia,
zabezpečenie ekologickej stability, zachovanie kultúrno-historického dedičstva a pre trvalo udržateľný rozvoj.
KURS 2001 je územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá je z pohľadu sociálnych súvislostí spracovaná na dlhodobé
výhľadové obdobie, na 15 až 20 rokov.
Koncepcia väzieb na európsku sídelnú sieť vychádza nielen zo zohľadnenia a akceptácie súčasných európskych
koncepcií rozvoja sídelnej siete, koncepcií susedných štátov, ale aj z vlastných predstáv zapojenia a využitia sídelnej
štruktúry Slovenska do stredoeurópskeho priestorového rámca.
KURS 2001 ako územnoplánovacia dokumentácia je záväzná pre celý plánovací systém SR a musí sa premietnuť do
územných plánov regiónov, do sústavy opatrení systémového a vecného charakteru, ako sú návrhy konkrétnych akcií,
legislatívne úpravy, programy rozvoja a návrhy na verejné investície z pohľadu centrálnych orgánov štátu.
Na regionálnej úrovni sa začali obstarávať zmeny a doplnky územných plánov veľkých územných celkov Nitrianskeho,
Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja. Obstaranie zmien a doplnkov veľkých územných celkov krajov súvisí so
zosúladením rozvoja regiónov so záväznou časťou KURS 200, ako aj s potrebou riešenia prílevu zahraničných investícií
na Slovensko.
Zvýšená bola i územnoplánovacia činnosť na lokálnej úrovni. Mestá a obce vo väzbe na potrebu rozvoja sídiel, riešenie
otázok bývania a vytvárania nových pracovných miest v rámci priemyselných území, obstarávajú územné plány obcí,
prípadne zabezpečujú ich aktualizáciu.
Čo sa týka medzinárodných záväzkov SR v oblasti územného plánovania, rozvíja sa spolupráca v rámci Európskej únie
DG Regionálne politiky - v Pracovnej skupine pre priestorový a urbánny rozvoj a v Skupine pre urbánny rozvoj a DG Životné
prostredie - Mestské prostredie. V rámci Rady Európy je činnosť v rámci Európskej konferencie ministrov zodpovedných
za územné/regionálne plánovanie - CEMAT. Rovnako je aktívna účasť v rámci Výboru pre ľudské sídla EHK OSN. Ako
predsednícka krajina zabezpečujeme spoluprácu v Pracovnej skupine pre územné plánovanie Pracovného spoločenstva
podunajských krajín ARGE Donauländer.
Tiež sa rozvíja spolupráca v oblasti územného rozvoja prihraničných území. Na základe podpísaných dohôd sa
zabezpečuje vypracovanie projektov s Poľskom, Maďarskom, Českou republikou a Ukrajinou.
V priebehu roku 2003 bola pôsobnosť stavebných úradov v celom rozsahu delegovaná na obce. V správnych konaniach
podľa stavebného zákona - predovšetkým územné, stavebné, kolaudačné konanie, je v právomoci (zodpovednosťou) obce,
ako stavebného úradu, v súčinnosti s orgánmi štátnej správy pre životné prostredie, dbať na ochranu záujmov chránených
osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia (ochrana vôd, ovzdušia, prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na
životné prostredie, odpady).
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Program obnovy dediny
Program obnovy dediny (ďalej POD) je otvorený, dynamický nástroj rozvoja slabo rozvinutých vidieckych regiónov,
v rámci ktorého občania dediny (mikroregiónu), v spolupráci s miestnymi podnikateľmi, za pomoci odborníkov a štátu
plánujú, projektujú a realizujú aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu a skrášleniu životného prostredia s cieľom trvalého
zvýšenia štandardu života na dedine vrátane zachovania jeho špecifík. Základným nástrojom POD je zvýšená ľudská
aktivita, ktorá je jeho hnacím motorom šetriacim finančné prostriedky.
Obsah a nástroje POD na Slovensku nie sú identické s obsahom a nástrojmi Plánu rozvoja vidieka (program SAPARD).
Plán rozvoja vidieka je na Slovensku zameraný predovšetkým na podporu poľného a lesného hospodárstva a súvisiacich
spracovateľských odvetví. Preto POD dopĺňa Plán rozvoja vidieka v ním nepokrytých, avšak pre rozvoj vidieka
nepostrádateľných oblastiach - v oblasti prípravy rozvojových plánov, programov a projektov, v starostlivosti o životné
prostredie (drobné realizácie), v rozvoji ľudských zdrojov. Proces prípravy a realizácie projektov v POD zároveň zlepšuje
podmienky a vytvára predpoklady pre vyššiu absorbčnú schopnosť vidieckych samospráv pre príjem štrukturálnych
fondov EÚ.
POD je založený na spolupráci - partnerstve. Jeho základným cieľom je zachovanie mladého hospodára vo vidieckej
krajine, ostatné ciele podporujú základný a vychádzajú z konkrétnych podmienok každej dediny a zameriavajú sa najmä na:
• obnovenie sociálno-demografického základu dediny,
• obnovenie a rozvíjanie miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií,
• upevňovanie lokálnych a regionálnych spoločenstiev,
• rozvoj hospodárstva a zamestnanosti,
• racionálne využívanie prírodných zdrojov, produkčného potenciálu pôdy,
• urbanisticko-architektonické riešenie hmotného prostredia.
POD je programom výsostne samosprávnym. Pri finančnom zabezpečení
vychádza z obecného rozpočtu a dobrovoľnej práce občanov.
Úloha štátu v POD je podporná. V roku 2003 rezort životného prostredia
odborne i finančne podporil tieto základné dotačné tituly :
2. spracovanie územného plánu (urbanistickej štúdie) obce, mikroregiónu,
3. spracovanie inej projektovej dokumentácie,
4. drobné realizácie na zlepšenie vzhľadu obce,
5. osveta, propagácia a vzdelávanie.
V roku 2003 bola podpora POD najvyššia za roky existencie Programu obnovy dediny, dosiahla celkovú sumu 25 mil. Sk.
Trend záujmu o predmetné dotácie sa neustále zvyšuje, čiastka 25 mil. Sk pokrýva iba štvrtinu požiadaviek.
Tabuľka 104. Prehľad požadovaných dotácií v roku 2003
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Tabuľka 105. Celkový prehľad pridelených dotácií v roku 2003

Priemerná dotácia
v skupine 1 (proces tvorby „Programu obnovy obce a mikroregiónu“):
v skupine 2 (spracovanie územnoplánovacej dokumentácie):

- Sk
109 505 Sk

v skupine 3 (spracovanie inej rozvojovej dokumentácie):

74 914 Sk

v skupine 4 (drobné realizácie na zlepšenie vzhľadu obce):

82 347 Sk

v skupine 5 (osveta, propagácia a vzdelávanie):

72 283 Sk

celková priemerná dotácia na 1 obec:

89 928 Sk

Graf 93. Vývoj pridelených dotácií na POD
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