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Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej
„štátny zoznam“) je úradnou evidenciou chránených území a 
chránených stromov a ich ochranných pásiem na území Slovenskej 
republiky.

V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004 bola v Slovenskom múzeu 
ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vykonaná revízia 
štátneho zoznamu.
Dôvodom revízie štátneho zoznamu bola jeho delimitácia zo Štátnej 
ochrany prírody Slovenskej republiky – Centra ochrany prírody a 
krajiny (COPK ŠOP SR) – Oddelenia štátneho zoznamu, pracovisko 
Bratislava, Hanulova 5/D, do SMOPaJ. Múzeum je poverené 
vedením štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a 
krajiny SR (článok 2, ods. 3 štatútu SMOPaJ zo 7.11.2003 č. 
46/2003-5).



Pred 1.1.2003 bol obsah štátneho zoznamu a spôsob jeho vedenia 
legislatívne určený:

§ 37 zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody (účinného od 1.1.1995 do 
31.12.2002),

§ 2 a prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 295/1996 Z. z. (účinnej od 1.11.1996 do 
31.12.2002),

v Metodických pokynoch pre vedenie štátnych zoznamov ochrany prírody č. 6/80 
z roku 1980 (účinnosť neuvedená), schválených Ministerstvom kultúry SSR pod č. j. 
7349/1980-32 zo 4.11.1980, ktoré odzrkadľovali už dovtedy zavedenú prax vo vedení 
štátnych zoznamov ochrany prírody.

Na priebeh revízie mali vplyv zásadné legislatívne zmeny v rokoch 2002 a 2003 –
vydanie zákona č. 543/2002 Z. z. z 25.6.2002 o ochrane prírody a krajiny (ďalej 
„zákon“; účinnosť od 1.1.2003) a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. z 9.1.2003, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej 
„vyhláška“; účinnosť od 1.2.2003). V uvedených právnych normách bol nanovo 
definovaný štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny Slovenskej 
republiky a jeho obsah – v zákone je to § 51 a vo vyhláške je to § 18 a príloha č. 16.



Obsah štátneho zoznamu a štruktúra databázy chránených území a 
chránených stromov podľa platných právnych predpisov

§ 18 a príloha č. 16 vyhlášky legislatívne nanovo definovala obsah štátneho zoznamu, 
ktorý zahŕňa:

a) prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,

b) databázu chránených území a chránených stromov, ktorá bola počas doterajšej 
existencie štátneho zoznamu po prvý raz legislatívne zakotvená až vo vyhláške MŽP 
SR č. 24/2003 Z. z.

c) zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.



Základom fungovania štátneho zoznamu a podkladom pre zapisovanie údajov o 
chránených územiach a chránených stromoch do neho je zbierka listín o 
chránených územiach a chránených stromoch. Obsahuje doklady o chránených 
územiach a chránených stromoch, ktoré sú vymenované v bode 3 prílohy č. 16 
vyhlášky. Tieto doklady poskytuje správcovi štátneho zoznamu príslušný orgán 
ochrany prírody do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho predpisu, 
ktorým bola ochrana príslušného chráneného územia alebo chráneného stromu 
vyhlásená, zmenená alebo zrušená. Na základe tohto mechanizmu štátny 
zoznam eviduje súčasný stav právnej ochrany chránených území a chránených 
stromov v Slovenskej republike. Vyhlasovanie, zmeny a zrušovanie ich ochrany 
prebieha podľa platného zákona č. 543/2002 Z. z., pred 1. 1. 2003 prebiehalo 
podľa predchádzajúcich zákonov o ochrane prírody, pričom nový systém 
ochrany prírody a krajiny po 1. 1. 2003 prevzal všetky dovtedy vyhlásené 
chránené územia a chránené stromy (§ 104, ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. 
z.). 



Podľa bodu 3 prílohy č. 16 vyhlášky obsahuje databáza chránených území a 
chránených stromov ku každému z nich:

a) evidenčné číslo štátneho zoznamu,
b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c) druh chráneného územia,
d) stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
e) predmet ochrany – účel vyhlásenia,
f) údaje o ochrannom pásme,
g) začlenenie do geomorfologickej jednotky,
h) obec, katastrálne územie, okres, kraj,
i) výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
j) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného 

územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
k) údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
l) súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh 

pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
m) súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového rozdelenia lesa, rozloha, 

kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).



Tvorba štruktúry a obsahu databázy chránených území a 
chránených stromov

Napriek tomu, že legislatíva ochrany prírody a krajiny ustanovila databázu 
chránených území a chránených stromov ako súčasť štátneho zoznamu až vo 
vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 2. 2003, východisková 
pozícia SMOPaJ pri jej tvorbe bola daná tým, že od predchádzajúceho 
správcu štátneho zoznamu prevzalo SMOPaJ pri delimitácii okrem zbierky 
listín o maloplošných chránených územiach aj ich databázu prispôsobenú 
pracovnému prostrediu Access. Štruktúra jej údajov sa však značne 
odlišovala od štruktúry stanovenej v prílohe č. 16 vyhlášky a bola vyplnená 
len najzákladnejším údajmi o maloplošných chránených územiach.



a) revízii čiastkovej zbierky listín o maloplošných chránených územiach, 
získanej múzeom pri delimitácii štátneho zoznamu zo ŠOP SR, v termíne do 
31. 12. 2004,

b) získaní dokladov o chránených stromoch, z ktorých bola vytvorená čiastková 
zbierka listín o chránených stromoch, zo ŠOP SR a krajských úradov v roku 
2003,

c) kontrole a dopĺňaní údajov do databázy maloplošných chránených území a 
chránených stromov tak, aby boli kompletné a v súlade s údajmi v zbierke 
listín, ktorá je podkladom pre vedenie štátneho zoznamu,

d) vytvorení databázy chránených stromov, 

e) vytvorení kapacity v databázovom systéme na serveri Oracle v Banskej 
Bystrici, administrovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia 
(SAŽP), kde pracovníci SMOPaJ ukladajú údaje prostredníctvom databázovej 
aplikácie tzv. tenkého klienta,

Činnosť SMOPaJ pri zabezpečení databázového spracovania evidencie 
chránených území a chránených stromov v spolupráci so ŠOP SR a SAŽP a 
pri zabezpečení funkčnosti štátneho zoznamu po jeho delimitácii spočívala v:



f) vytvorením dynamických webových stránok SAŽP v databázovom systéme 
Oracle v Banskej Bystrici, ktoré v sebe integrujú dizajn a funkčnosť 
internetovej aplikácie s dátami štátneho zoznamu za účelom sprístupnenia 
údajov štátneho zoznamu verejnosti,

g) úpravách (zmenách i dopĺňaní) štruktúry databázy chránených území a 
chránených stromov tak, aby bolo možné do nej zapisovať všetky údaje, 
ktoré podľa bodu 3 prílohy č. 16 vyhlášky musia byť zahrnuté v tejto 
databáze. Za tým účelom SAŽP realizuje úpravy (update) softvéru na 
základe požiadaviek SMOPaJ a ŠOP SR, pričom sa jedná aj o úpravy
majúce vplyv na výstupy z databázy, spracovanie údajov a napokon ich 
využitie v starostlivosti o chránené územia a chránené stromy.



Výsledný stav databázy chránených území a chránených stromov:

Databáza chránených území sa skladá z:
a) čiastkovej databázy maloplošných chránených území (MCHÚ),
b) čiastkovej databázy veľkoplošných chránených území (VCHÚ),
c) čiastkovej databázy chránených vtáčích území (CHVÚ).

Štruktúra čiastkových databáz je technicky riešená jednotne.

V každej z nich sú údaje o chránených územiach usporiadané do týchto skupín:
a) základné informácie,
b) parcelný stav,
c) lesné pozemky,
d) iné informácie.











Súčasťou databázovej aplikácie tzv. tenkého klienta pre chránené územia i 
chránené stromy sú aj prostriedky zabezpečujúce:

a) získanie sumárnych štatistických údajov pre zvolené CHÚ, CHS zo 
základných údajov, zoznamov parciel a zoznamov JPRL,

b) export týchto údajov do súborov na použitie a manipuláciu v bežných 
užívateľských programoch (WORD, EXCEL atď.).





Neúplnosť údajov v databáze podmienená nedostatkami v zbierke listín sa týka:

a) 265 MCHÚ (z celkového počtu 1 073 MCHÚ v SR k 31. decembru 2004), ktoré 
nemajú v databáze kompletné údaje o parcelách, alebo tieto údaje úplne chýbajú, čo je 
spôsobené absenciou súpisov parciel k týmto územiam v zbierke listín,

b) 45 MCHÚ na lesnom pôdnom fonde ktoré nemajú v databáze úplné údaje o JPRL, čo 
je spôsobené absenciou plochových tabuliek k týmto územiam v zbierke listín.

Keďže podkladom pre vypĺňanie údajov o chránených územiach a chránených stromoch 
sú doklady uložené v zbierke listín, absencia niektorých dokladov z obdobia pred 1. 
júlom 2002 (delimitácia štátneho zoznamu do SMOPaJ), zistená počas revízie štátneho 
zoznamu, je obmedzujúcim faktorom pre kompletnosť vyplnenia údajov o CHÚ a CHS 
v databáze.



Sprístupnenie údajov databázy chránených území a chránených 
stromov verejnosti

Podľa § 51, ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny sú štátny zoznam a výpisy z neho verejne prístupné. Na štátny 
zoznam sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce 
podmienky pre sprístupnenie informácií verejnosti a tým aj povinnosti 
dotknutých orgánov a organizácií ochrany prírody, vrátane SMOPaJ –
článok 45 a 51 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 
90/2001 Z. z., zákon č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a 
šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.



Sprístupnenie štátneho zoznamu verejnosti je v SMOPaJ 
zabezpečené:

a) sprístupnením archívu SMOPaJ, v ktorom sú uložené doklady 
zbierky listín,

b) priamym poskytovaním informácií o chránených územiach a 
chránených stromoch žiadateľom rôznymi formami kontaktu,

c) prostredníctvom dynamických webových stránok SAŽP 
v databázovom systéme Oracle v Banskej Bystrici, ktoré v sebe 
integrujú dizajn a funkčnosť internetovej aplikácie s dátami 
štátneho zoznamu za účelom sprístupnenia údajov štátneho 
zoznamu verejnosti.



Adresy webových stránok štátneho zoznamu, určených pre verejnosť:

pre maloplošné chránené územia (MCHÚ)
http://atlas.sazp.sk:7777/chu

pre chránené stromy (CHS)
http://atlas.sazp.sk:7777/chs

K týmto stránkam sa užívateľ môže dostať aj pri návšteve stránok orgánov a 
organizácií ochrany prírody:

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
http://www.enviro.gov.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
http://www.smopaj.sk

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR)
http://www.sopsr.sk

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
http://www.sazp.sk







Ďakujeme za pozornosť


