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Ekologick é aspekty  
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Potenciál krajiny
vodstvo

PotenciPotenci áál krajinyl krajiny
vodstvovodstvo



Potenciál krajiny
reliéf

PotenciPotenci áál krajinyl krajiny
relireli ééff



Potenciál krajiny
rastlinstvo a živo číšstvo

PotenciPotenci áál krajinyl krajiny
rastlinstvo a rastlinstvo a žživoivo ččíšíšstvostvo



Potenciál krajiny
podnebie

PotenciPotenci áál krajinyl krajiny
podnebiepodnebie



GLOBÁLNE OTEPĽOVANIEGLOBGLOB ÁÁLNE OTEPLNE OTEPĽĽOVANIEOVANIE



priemysel

Poľnohospodárstvo

Ťažba

Cestovný ruch



Vplyv 
priemyslu,   po ľnohospodárstva   a   ťažby surovín 

(vrátane dopravy)

Vplyv Vplyv 
priemyslu,   popriemyslu,   po ľľnohospodnohospod áárstva   a   rstva   a   ťťaažžby surovby surov íín n 

(vr(vr áátane dopravy)tane dopravy)

• Vysok é zaťaženie ekosystému

• Okamžité zaťaženie ekosystému

• Merateľné.

• Vysok é zaťaženie ekosystému

• Okamžité zaťaženie ekosystému

• Merateľné.



Potenciál krajiny na území SRPotenciPotenciáál krajiny na l krajiny na úúzemzemíí SRSR

Sta rá  Ľu bo vň a

Ba ns ká By str ica

Sta rá  Ľu bo vň a

Pre šo v



Vplyv cestovn ého ruchuVplyv cestovnVplyv cestovn éého ruchuho ruchu

• Menšie po škodzovanie ekosystému

• Takmer žiadne okam žité prejavy

• Vyvolanie re ťazovej reakcie

• Zmena ekosystému v časovom 
odstupe.

•• MenMenššie poie po šškodzovanie ekosystkodzovanie ekosyst éémumu

•• Takmer Takmer žžiadne okamiadne okam žžitit éé prejavyprejavy

•• Vyvolanie reVyvolanie re ťťazovej reakcieazovej reakcie

•• Zmena ekosystZmena ekosyst éému v mu v ččasovom asovom 
odstupe.odstupe.



Legislatívny rámec ochrany 
prírody a krajiny v SR

LegislatLegislat íívny rvny r áámec ochrany mec ochrany 
prpr íírody a krajiny v SRrody a krajiny v SR

• Ministerstvo životn ého prostredia SR

• Slovensk á inšpekcia životn ého 
prostredia

• Vyšší územný celok

• Okres

• Obec

•• Ministerstvo Ministerstvo žživotnivotn éého prostredia SRho prostredia SR

•• SlovenskSlovensk áá inin ššpekcia pekcia žživotnivotn éého ho 
prostrediaprostredia

•• VyVyššíšší úúzemný celokzemný celok

•• OkresOkres

•• ObecObec



Zákon o ochrane prírody  a krajiny

544/2002 Zb.

ZZáákon o ochrane prkon o ochrane pr íírody  a krajinyrody  a krajiny

544/2002 Zb.544/2002 Zb.
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Zákon zav ádza:ZZáákon zavkon zav áádza:dza:

• 5 stup ňov ochrany

• Stupne ochrany sp ája s 
územnými celkami

• Všeličo zakazuje...

•• 5 stup5 stup ňňov ochranyov ochrany

•• Stupne ochrany spStupne ochrany sp áája s ja s 
úúzemnými celkamizemnými celkami

•• VVššelieliččo zakazuje...o zakazuje...



I. stupe ň ochrany prírody a krajinyI. stupeI. stupe ňň ochrany prochrany pr íírody a krajinyrody a krajiny

• Vodn é plochy sa mô žu vyu žívať
na podnikanie

• Vypúšťanie vodných n ádrží a 
rybn íkov je dovolen é

• Žiadne v ážnejšie obmedzenia.

•• VodnVodn éé plochy sa môplochy sa mô žžu vyuu vyu žžíívavaťť
na podnikaniena podnikanie

•• VypVyp úšúš ťťanie vodných nanie vodných n áádrdr žžíí a a 
rybnrybn ííkov je dovolenkov je dovolen éé

•• ŽŽiadne viadne v áážžnejnej ššie obmedzenia.ie obmedzenia.



II. stupe ň ochrany prírody a 
krajiny

II. stupeII. stupe ňň ochrany prochrany pr íírody a rody a 
krajinykrajiny

• Zákaz vjazdu motorovým vozidlám

• Na povolenie je mo žné:
– Organizovanie podujatí

– Budovanie trás

– Umiestnenie reklamných p útačov

– Umiestnenie predajných stánkov.

•• ZZáákaz vjazdu motorovým vozidlkaz vjazdu motorovým vozidl áámm

•• Na povolenie je moNa povolenie je mo žžnnéé::
–– Organizovanie podujatOrganizovanie podujat íí

–– Budovanie trBudovanie tr ááss

–– Umiestnenie reklamných pUmiestnenie reklamných p úútataččovov

–– Umiestnenie predajných stUmiestnenie predajných st áánkov.nkov.



III. stupe ň ochrany prírody a 
krajiny

III. stupeIII. stupe ňň ochrany prochrany pr íírody a rody a 
krajinykrajiny

• Zákaz:
– Pohybova ť sa mimo zna čkovaných 

chodn íkov
– Tábori ť, stanova ť...
– Zbiera ť plody
– Organizova ť podujatia

• Povolenie:
– Let nižšie ako 300 m.

• Zákaz:
– Pohybova ť sa mimo zna čkovaných 

chodn íkov
– Tábori ť, stanova ť...
– Zbiera ť plody
– Organizova ť podujatia

• Povolenie:
– Let nižšie ako 300 m.



IV. stupe ň ochrany prírody a 
krajiny

IV. stupeIV. stupe ňň ochrany prochrany pr íírody a rody a 
krajinykrajiny

• Zákaz:
– Umiestni ť reklamn é tabule

– Zbiera ť nerasty, skameneliny

– Voľný pohyb psa

• Povolenie:

– Nič ����

•• ZZáákaz:kaz:
–– UmiestniUmiestni ťť reklamnreklamn éé tabuletabule

–– ZbieraZbiera ťť nerasty, skamenelinynerasty, skameneliny

–– VoVoľľný pohyb psaný pohyb psa

•• Povolenie:Povolenie:

–– NiNičč ��������



V. stupeň ochrany prírody a 
krajiny

V. stupeV. stupeňň ochrany prochrany príírody a rody a 
krajinykrajiny

• Zákaz:
– Umiestni ť akúko ľvek stavbu

– Stavať lesn ú cestu

– Rušiť pokoj a ticho

•• ZZáákaz:kaz:
–– UmiestniUmiestni ťť akakúúkoko ľľvek stavbuvek stavbu

–– StavaStava ťť lesnlesn úú cestucestu

–– RuRuššiiťť pokoj a tichopokoj a ticho



Lokality a stupne ochranyLokality a stupne ochranyLokality a stupne ochrany

• Chránen á krajinn á oblas ť:
– viac ako 1 000 km ²

– II. stupe ň ochrany

•• ChrChr áánennen áá krajinnkrajinn áá oblasoblas ťť::
–– viac ako 1 000 kmviac ako 1 000 km ²²

–– II. stupeII. stupe ňň ochranyochrany



Lokality a stupne ochranyLokality a stupne ochranyLokality a stupne ochrany

• Národný park:
– viac ako 1 000 km ²

– III. stupe ň ochrany

•• NNáárodný park:rodný park:
–– viac ako 1 000 kmviac ako 1 000 km ²²

–– III. stupeIII. stupe ňň ochranyochrany



Lokality a stupne ochranyLokality a stupne ochranyLokality a stupne ochrany

• Prírodn á rezerv ácia, prírodn á
pamiatka:
– org án ochrany prírody mô že      

zakázať vstup

– IV a V. stupe ň ochrany

•• PrPríírodnrodn áá rezervrezerv áácia, prcia, pr íírodnrodn áá
pamiatka:pamiatka:
–– orgorg áán ochrany prn ochrany pr íírody môrody mô žže      e      

zakzakáázazaťť vstupvstup

–– IV a V. stupeIV a V. stupe ňň ochranyochrany



Vodopády, jaskyne ...VodopVodopáády, jaskyne ...dy, jaskyne ...

• Zákaz vstupu:
– do vody v blízkosti nad a pod 

vodop ádom

– do jaskyne (ak nie je u ž
sprístupnen á)

•• ZZáákaz vstupu:kaz vstupu:
–– do vody v bldo vody v bl íízkosti nad a pod zkosti nad a pod 

vodopvodop áádomdom

–– do jaskyne (ak nie je udo jaskyne (ak nie je u žž
sprspr íístupnenstupnen áá))



Pokuty ...Pokuty ...Pokuty ...

• Do 33 200 €

• Pri recid íve v priebehu 2 rokov 

66 400 €

•• Do 33 200 Do 33 200 €€

•• Pri recidPri recid ííve v priebehu 2 rokov ve v priebehu 2 rokov 

66 400 66 400 €€



Rozšírenie chránených území v SR v 
rámci programu NATURA 2000

RozRozšíšírenie chrrenie chráánených nených úúzemzemíí v SR v v SR v 
rráámci programu NATURA 2000mci programu NATURA 2000

+ 87 km+ 87 km ²²99 594 km99 594 km ²²V. stupeV. stupe ňň

+ 2 301 km+ 2 301 km ²²10 932 km10 932 km ²²IV. stupeIV. stupe ňň

+ 1 155 km+ 1 155 km ²²250 426 km250 426 km ²²III. stupeIII. stupe ňň

+ 76 883 km+ 76 883 km ²²783 855 km783 855 km ²²II. stupeII. stupe ňň

NATURANATURA
+ 80 426+ 80 426

dnesdnes
1 144 807 km1 144 807 km ²²

Rozloha Rozloha 
StupeStupe ňň ochranyochrany



Ďalšie trendy v turizmeĎĎalalššieie trendy v turizmetrendy v turizme

Ekoturizmus

Vidiecky turizmus

Voluntaristický turizmus

Robinson programy...

EkoturizmusEkoturizmus

VidieckyVidiecky turizmusturizmus

Voluntaristický turizmusVoluntaristický turizmus

Robinson programy...Robinson programy...



Súčasnosť a budúcnosťSSúúččasnosasnosťť a buda budúúcnoscnosťť

?   ?   ??   ?   ??   ?   ?











Ďakujem za pozornos ťĎĎakujem za pozornosakujem za pozornos ťť


