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Legislatíva 
 ZÁKON NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

 § 2 Základné pojmy: 

 a) územný systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, 
ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto 
systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo 
miestneho významu,  

 e) biokoridor priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a 
výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú 
interakčné prvky,  

 

 § 3 Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny: 

 (3) Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia14) 
a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém 
ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a 
udržiavaniu.15) 

 

 (4) Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo 
prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu 
ich poškodzovania a ničenia. 

 

 (5) Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov 
projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.16) 

 

 

 



 § 4 Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov: 

 (6) Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť 

zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich 

prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je 

povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto 

účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu 

živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie 

vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich 

funkčnosti. 

 

 (7) Ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie 

priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v 

dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, môže orgán ochrany 

prírody po dohode s príslušným orgánom štátnej správy17a) rozhodnúť, aby vlastník 

alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal 

opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti podľa odseku 6. 

 

 



Ďakujem za pozornosť  








