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SÚHRN  
Význam poľnohospodárstva pre sústavu Natura 2000 

Poľnohospodárstvo je hlavným prispievateľom k biodiverzite, a to vďaka storočiam 
rozmanitých poľnohospodárskych tradícií, ktoré viedli k vzniku zložitej mozaiky 
poloprírodných biotopov v celej krajine. Biotopy zase pritiahli širokú škálu druhov fauny a 
flóry. 

Členské štáty EÚ prijali dva kľúčové právne predpisy - smernicu o biotopoch1 a smernicu o 
vtákoch2 - s cieľom chrániť najcennejšie európske druhy a biotopy v celom areáli v rámci EÚ. 
Ústredným prvkom týchto smerníc o prírode je vytvorenie celoeurópskej sústavy lokalít 
Natura 2000, ktoré je potrebné spravovať a chrániť tak, aby sa zabezpečila ochrana biotopov 
a druhov európskeho významu. Avšak lokality sústavy Natura 2000 nie sú prísne chránené 
oblasti, v ktorých sú systematicky vylúčené všetky činnosti. Uplatňuje sa v nich odlišný 
prístup: prístup, ktorý plne uznáva, že ľudia sú neoddeliteľnou súčasťou prírody a že 
spoločne najlepšie koexistujú v partnerstve. 

Mnohé z biotopov a druhov, ktoré sú chránené podľa smernice o biotopoch a smernice o 
vtákoch, závisia od poľnohospodárskych postupov3 alebo sú na s nimi asociované. Prežitie 
týchto biotopov a druhov je v súčasnosti závislé od extenzívnych systémov 
poľnohospodárstva a postupov prispôsobených miestnym podmienkam. Za posledných 50 
rokov však biodiverzita poľnohospodárskej pôdy v dôsledku kombinovaných vplyvov  
intenzifikácie poľnohospodárstva a opúšťania pôdy dramaticky poklesla. 

Význam poľnohospodárov pre sústavu Natura 2000 sa odráža v skutočnosti, že 
poľnohospodárska pôda predstavuje približne 40% celkovej plochy zaradenej do sústavy 
Natura 2000. Vysoká úroveň biodiverzity sa zvyčajne viaže s nízkou produktivitou 
poľnohospodárstva a preto sa väčšina poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 
nachádza v okrajovejších poľnohospodárskych oblastiach. Typickým príkladom sú 
vysokohorské lúky a pasienky, stepné planiny, vresoviská a vlhké lúky. 

Väčšina poľnohospodárskych systémov s nízkou intenzitou výroby, ktoré sú súčasťou sústavy 
Natura 2000, sa zvyčajne vyvíjali dlhodobo, pričom štruktúra fariem a poľnohospodárske 
postupy boli úzko prispôsobené miestnym podmienkam (Oppermann et al, 2012). 
Všeobecne medzi ne patria: 

o chovy hospodárskych zvierat, v ktorých kŕmnymi oblasťami je prevažne poloprírodná 
vegetácia vrátane pasienkov, vresovísk a krovín, 

o  orná pôda s nízkou intenzitou produkcie (napríklad na málo úrodných pôdach, v 
suchých, slaných alebo podmáčaných oblastiach alebo na odľahlých miestach), často sa 
striedajúca s poloprírodnou úhorovou vegetáciou, 

o trvalé kultúry s nízkou intenzitou hospodárenia, napríklad staré tradične 
obhospodarované ovocné sady a olivové háje, a 

                                                      
1 Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Konsolidované znenie z  
1. 1. 2007 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva, kodifikované znenie smernice 
79/409/EEC. Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF  
3 255 druhov a 57 typov biotopov európskeho významu sú úzko spojené s poľnohospodárstvom 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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o zmiešané systémy chovu hospodárskych zvierat a ornej pôdy a/alebo trvalých kultúr.  
Medzi také systémy patrí aj poľnohospodárska pôda s mozaikou nízko intenzívneho 
poľnohospodárstva a hodnotnými krajinnými prvkami, ktoré môžu podporovať vysokú 
druhovú biodiverzitu. 

Viacero druhov chránených v sústave Natura 2000 sa vyskytuje aj na intenzívne 
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde. Patria sem niektoré medzinárodne významné 
populácie zimujúcich husí a labutí, ktoré sa v zime pasú na intenzívne obhospodarovaných 
trávnych porastoch a obilninách. 

Medzi oblasťami poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou a 
poľnohospodárskou pôdou v sústave Natura 2000 existuje značný prekryv, pretože 
poľnohospodárske oblasti, v ktorých sa nachádzajú biotopy a druhy európskeho významu, sú 
klasifikované ako oblasti s vysokou prírodnou hodnotou. 

V niektorých z týchto oblastí sú existujúce poľnohospodárske systémy a postupy zlučiteľné s 
ochranou druhov a biotopov, pre ochranu ktorých bola lokalita sústavy Natura 2000. V 
takom prípade sa bude klásť dôraz na pokračovanie podpory týchto poľnohospodárskych 
postupov a patričné uznanie poľnohospodárom, ktorí sa na tom podieľajú. V iných 
oblastiach sa mohlo od tradičného hospodárenia upustiť alebo sa mohlo zmeniť na inú 
formu hospodárenia, ktorá je menej zlučiteľná s ochranou prírody. Vtedy bude potrebné 
nájsť spôsoby, ako znovu zaviesť systémy poľnohospodárstva kompatibilné s ochranou 
biodiverzity alebo upraviť existujúci spôsob obhospodarovania tak, aby bol schopný opäť 
prispievať k ochrane biotopov a druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých bola 
lokalita vyhlásená. 

Takéto riešenie si vyžaduje dôrazný partnerský prístup zo strany dotknutých 
poľnohospodárov, orgánov, zodpovedných za politiky v oblasti poľnohospodárstva a 
životného prostredia a širšej občianskej spoločnosti. Cieľom tejto príručky je ilustrovať, ako 
možno dosiahnuť, aby toto partnerstvo fungovalo efektívne v prospech všetkých. Poskytuje 
prehľad hlavných problémov, ktoré treba zohľadniť vo vzťahu medzi poľnohospodárstvom a 
sústavou Natura 2000, a ponúka rad praktických nápadov, príkladov a odporúčaní týkajúcich 
sa manažmentu poľnohospodárskej pôdy v lokalitách sústavy Natura 2000 na základe 
skúseností z osvedčených postupov z celej EÚ. 

Hlavné hnacie sily zmien a tlaky na poľnohospodársku pôdu v územiach sústavy Natura 
2000 

Extenzívny chov hospodárskych zvierat sa v mnohých poľnohospodárskych regiónoch stal 
nerentabilným, čo bez finančnej podpory viedlo k ukončeniu hospodárenia alebo naopak k 
jeho zintenzívneniu (Beaufoy and Marsden, 2010). 

Upustenie of tradičných extenzívnych poľnohospodárskych postupov je najdôležitejším 
tlakom na kľúčové biotopy a druhy európskeho významu na poľnohospodárskej pôde. 
Opúšťanie poľnohospodárskej pôdy je spôsobené komplexným súborom príčin, ktoré 
podkopávajú životaschopnosť poľnohospodárstva v kontexte súčasného využívania pôdy a 
sociálno-ekonomickej situácie predmetnej oblasti (Keenleyside and Tucker, 2010).  
Poľnohospodárstvo v týchto oblastiach čelí rôznym sociálnym, ekonomickým, politickým a 
environmentálnym výzvam, napríklad poklesu cien mäsa, nedostatku pracovnej sily, zlým 
prístupom na trhy, starnutím vidieckeho obyvateľstva, erózii pôdy a obmedzeniam 
produktivity a mechanizácie výroby, zapríčinených geografickými podmienkami, ako sú 
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strmé svahy alebo nízka úrodnosť pôdy (IEEP and Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 
2010). Prognózy ukazujú, že z hľadiska opustenia sú najrizikovejšie horské a pahorkatinné 
oblasti (Keenleyside & Tucker, 2010).  

Naproti tomu, druhým najdôležitejším tlakom na kľúčové biotopy a druhy 
poľnohospodárskej pôdy je zintenzívnenie manažmentu. Za posledných sto rokov, a najmä 
od 50. rokov 20. storočia, viedli hnacie sily rozvoja poľnohospodárstva (napríklad 
zväčšovanie komoditných trhov, zvyšovanie cien, technologický pokrok, trhové opatrenia a 
podpora v rámci SPP) k rozsiahlemu zlepšeniu poľnohospodárstva a zintenzívneniu 
obhospodarovania. To viedlo k významným zmenám v poľnohospodárskych biotopoch. 
Mnohé prírodné a poloprírodné prvky sa stratili a vznikli tak vysoko modifikované a 
zjednodušené poľnohospodárske systémy. Mnohé biotopy sú negatívne ovplyvnené 
kombináciou opustenia v niektorých oblastiach a intenzifikácie obhospodarovania v iných 
oblastiach. 

Podpora poľnohospodárskeho systému 

Mnoho poľnohospodárskych systémov v územiach sústavy Natura 2000 je ohrozených. 
Poľnohospodári, ktorí zabezpečujú základný manažment kľúčových biotopov a druhov, často 
hospodária v okrajových oblastiach za zložitých okolností, ktoré sú veľmi náročné na 
pracovnú silu. Sú mimoriadne zraniteľní hospodárskym tlakom, následkom ktorého by mohli 
opustiť svoje tradičné poľnohospodárske systémy alebo dokonca úplne zastaviť výrobu. 

Je preto dôležité vytvoriť integrovaný balík podpory pre poľnohospodárov v sústave Natura 
2000, ktorý zabezpečí ekonomickú životaschopnosť extenzívneho poľnohospodárskeho 
systému, od ktorého závisí manažment prospešný pre ochranu prírody, a zároveň podporí 
konkrétne manažmentové postupy potrebné na ochranu kľúčových biotopov a druhov.  

Prvou prioritou je riešiť kľúčové hrozby - opustenie a intenzifikáciu, prostredníctvom 
zabezpečenia toho, aby poľnohospodár mohol v hospodárení pokračovať (alebo ho obnoviť) 
a tak zachovať extenzívny systém hospodárenia ako celok. Celkovým cieľom je zabezpečiť, 
aby bol poľnohospodársky systém životaschopný. Tomu môže napomôcť podpora zameraná 
na budovanie kapacity poľnohospodárskej infraštruktúry (a poľnohospodára) a zlepšenie 
trhových príjmov. 

Ak existuje základná podpora pre poľnohospodársky systém, doplní ju podpora pre 
konkrétne postupy manažmentu biotopov a druhov Natura 2000. Tento integrovaný balík 
podpory môže byť vytvorený pomocou širokého spektra opatrení z oboch pilierov SPP. Ich 
implementáciu je možné podporiť informačnými a poradenskými službami, ktoré sa môžu 
poskytovať v rámci oboch pilierov SPP. Môžu sa využiť aj iné nástroje EÚ, ako napríklad LIFE 
a EFRR a ďalšie dostupné súkromné a verejné zdroje. 

Požiadavky na manažment lokalít v sústave Natura 2000  

Členské štáty majú podľa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch jednoznačnú 
zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa všetky biotopy a druhy európskeho významu 
udržiavali v priaznivom stave ochrany alebo boli do takého stavu obnovené. Pri dosahovaní 
tohto celkového cieľa zohrávajú kľúčovú úlohu lokality sústavy Natura 2000, pretože 
predstavujú jadrové územia výskytu týchto druhov a biotopov. Každá lokalita musí byť preto 
spravovaná tak, že bude čo najúčinnejšie prispievať k tomu, aby druhy a biotopy, pre 
ochranu ktorých bola vyhlásená, dosiahli v rámci EÚ priaznivý stav ochrany. 
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Po zaradení lokality do sústavy Natura 2000 sa od členských štátov vyžaduje, aby na každej 
lokalite vykonávali potrebné ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým 
požiadavkám chránených typov biotopov a druhov európskeho významu v súlade so 
smernicou o biotopoch (článok 6.1). Musia tiež zabrániť akýmkoľvek škodlivým činnostiam, 
ktoré by mohli významne poškodiť tieto druhy a biotopy (článok 6.2) a chrániť lokalitu pred 
novými plánmi a projektmi, ktoré môžu mať významný negatívny vplyv na lokalitu sústavy 
Natura 2000 (článok 6.3 a 6.4). 

Členské štáty vynakladajú značné úsilie na zabezpečenie primeranej správy všetkých 
vyhlásených lokalít, hoci situácia sa v jednotlivých krajinách líši. V niektorých krajinách 
existujú schválené manažmentové plány alebo ochranné opatrenia pre všetky lokality 
sústavy Natura 2000, zatiaľ čo v iných krajinách len pre niektoré lokality. 

Aby sa zabezpečilo, že všetky lokality v sústave Natura 2000 budú v plnej miere prispievať k 
dosiahnutiu FCS, je dôležité stanoviť pre každú z nich jasné ciele ochrany. Tieto by mali 
definovať požadovaný stav každého konkrétneho druhu a biotopu, pre ochranu ktorého   
bola lokalita vyhlásená. 

Po stanovení cieľov ochrany, je potrebné určiť ochranné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na 
splnenie týchto cieľov a prerokovať ich so všetkými dotknutými subjektami. Opatrenia musia 
zodpovedať ekologickým požiadavkám biotopov a druhov, pre ochranu ktorých bola lokalita 
vyhlásená. 

Aby sa zabezpečilo, že hospodárenie na poľnohospodárskej pôde v lokalitách sústavy Natura 
2000 prispeje k ochrane poľnohospodárskych biotopov a druhov je potrebné viesť so 
všetkými zainteresovanými subjektami dialóg. Poľnohospodári môžu veľmi dobre vedieť či 
predchádzajúce hospodárenie s pôdou, viedlo k úspechom alebo neúspechom v oblasti 
ochrany biodiverzity. 

Ochranné opatrenia môžu zahŕňať opatrenia špecifické pre danú lokalitu (t. j. 
manažmentové opatrenia a/alebo obmedzenie manažmentu) a horizontálne opatrenia, 
ktoré sa uplatňujú na mnohých lokalitách sústavy Natura 2000 na väčšej ploche (napr. 
opatrenia na zníženie znečistenia dusičnanmi alebo na reguláciu lovu alebo využívania 
zdrojov). Vhodným nástrojom pre implementáciu ochranných opatrení sú manažmentové 
plány, vypracované špecificky pre danú lokalitu alebo integrované do iných plánov rozvoja 
a/alebo príslušné zákonné, administratívne alebo zmluvné opatrenia. 

Agroenvironmentálne dohody s poľnohospodármi v rámci nariadenia o rozvoji vidieka sú 
jedným z príkladov dobrovoľného zmluvného opatrenia zameraného na udržanie 
priaznivého stavu ochrany určitých typov biotopov (napr. lúky, pasienky) a druhov. 
Komplexnosť potrebných ochranných opatrení si môže vyžadovať aj iné druhy zmlúv a 
dohôd a iné druhy osobitných opatrení vrátane dobrovoľného manažmentu, za ktorý 
poľnohospodár nedostáva žiadne platby ani stimuly. 

Horizontálne opatrenia môžu byť vhodné pre určité typy biotopov/druhov v celom regióne 
alebo krajine alebo na riešenie rozptýlených tlakov, ako je eutrofizácia spôsobená 
chemickými látkami používanými v poľnohospodárstve. V niektorých situáciách môže byť 
užitočné navrhnúť niekoľko jednoduchých požiadaviek, ktoré je možné uplatniť v celej 
poľnohospodárskej krajine. Opatrenia môžu tiež zahŕňať “nehospodárenie” (pasívny 
manažment). Ochranné opatrenia nemusia byť nevyhnutne vždy nové, pretože existujúce 
opatrenia môžu tiež prispieť k dosiahnutiu cieľov ochrany. 
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Na druhej strane, v určitých oblastiach môžu byť potrebné špecifickejšie miestne prístupy 
vrátane vysoko špecializovaných a cielených opatrení, ktoré najlepšie vyhovujú osobitným 
potrebám manažmentu konkrétneho druhu alebo biotopu v konkrétnej lokalite. Pri 
navrhovaní opatrení na manažment jednotlivých druhov je obzvlášť dôležité poznať ich 
životný cyklus a ekologické požiadavky. Lokálne podmienky môžu spôsobiť určité rozdiely v 
špecifických potrebách biotopov a druhov. 

Poľnohospodárske postupy, ktoré môžu prispieť k zachovaniu alebo zlepšeniu stavu 
ochrany kľúčových biotopov a druhov poľnohospodárskej pôdy 

Poľnohospodárstvo s nízkou intenzitou hospodárenia je potrebné na zachovanie a ochranu 
kľúčových biotopov a druhov asociovaných s takýmto obhospodarovaním v lokalitách 
sústavy Natura 2000. Pred opätovným zavedením vhodného dlhodobého manažmentu 
môže byť potrebná realizácia obnovných opatrení.  

Manažmentové opatrenia budú väčšinou vykonávať poľnohospodári a mala by im byť 
poskytnutá primeraná podpora. Niektorí poľnohospodári už vhodné manažmentové 
opatrenia realizujú a je dôležité uznať a podporovať ich úlohu pri ochrane biotopov. Iní budú 
potrebovať podporu na obnovenie hospodárenia na opustenej pôde alebo na to, aby 
nemuseli obhospodarovanie zintenzívniť. 

Väčšina poľnohospodárskych biotopov, o ktorých sa hovorí v tomto usmernení sa manažuje 
pasením, ktoré si vyžaduje určenie vhodnej veľkosti stád, načasovania pastvy, určenie 
primeraného druhu dobytka alebo kombinácie druhov hospodárskych zvierat, a v prípade 
potreby aj rotáciu prepásania. Pre mnohé typy biotopov, najmä v horských oblastiach, je 
pastierstvo dôležitým manažmentovým opatrením s dlhou kultúrnou tradíciou, ktoré je 
potrebné zachovať a podporovať. 

Kosenie a produkcia sena sú tiež dôležitou poľnohospodárskou činnosťou, osobitne pre 
ochranu poloprírodných trávnych porastov (lúk). Oboje si vyžaduje vhodné načasovanie a 
frekvenciu, použitie primeraného vybavenia a strojového zariadenia a v závislosti od typu 
biotopu aj rozhodnutie či sa seno ponechá na lokalite alebo odvezie. V mnohých biotopoch 
sa pasenie kombinuje s kosením. 

Pokiaľ ide o manažment oblastí vhodných pre kľúčové druhy poľnohospodárskej pôdy, je v 
rámci domovského okrsku druhu dôležité zabezpečiť biotopy potrebné na získavanie 
potravy, rozmnožovanie a úkryt, a to vo všetkých ročných obdobiach. V niektorých 
prípadoch si to vyžiada vytvorenie mozaiky rôznych biotopov. Plochy biotopov musia byť 
dostatočne veľké na zachovanie životaschopných populácií, alebo musia byť navzájom 
dostatočne prepojené na podporu metapopulácií. Biotopy, ako sú živé ploty, kamenné 
múry, rybníky a terasy, sú kľúčovými biotopmi pre druhy spojenými s extenzívnym 
poľnohospodárstvom, a mali by ostať zachované alebo by sa mali obnoviť. 

V oblastiach, kde prišlo k opusteniu poľnohospodárskej pôdy alebo kde sú biotopy 
poškodené následkom intenzívneho poľnohospodárstva, môžu byť na dosiahnutie 
priaznivého stavu ochrany kľúčových biotopov a druhov Natura 2000 potrebné opatrenia na 
obnovu. Opatrenia na obnovu môžu zahŕňať: zvrátenie obohacovania pôdy živinami, 
obnovu určitého typu vegetácie/porastu, opätovnú výsadbu s cieľom obnoviť druhovú 
diverzitu rastlín na lokalite, obmedzenie šírenia krovín a inváznych a nepôvodných druhov a 
obnovenie hydrologického manažmentu (napr. odstránenie odvodňovacích systémov, 
obnovenie hladín a režimov podzemnej vody a regulácia záplav a riek). 
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Účinný manažment biotopov poľnohospodárskej pôdy musí brať do úvahy aj niektoré 
zásadné aspekty. Miera, v akej sa ochranné opatrenia uplatňujú, bude mať vplyv na ich 
účinnosť. Aby sa zachovali alebo obnovili ekologicky životaschopné oblasti vhodného 
biotopu alebo aby sa udržali minimálne životaschopné populácie druhov, musia byť 
opatrenia realizované na dostatočne veľkej ploche. Komplexná štruktúra niektorých 
kľúčových biotopov podporuje ich druhovú bohatosť. Aby sa zachovala rozmanitosť a 
heterogenita biotopov, musí sa meniť typ a intenzita hospodárenia a musia sa udržiavať aj 
okrajové biotopy. 

Manažment poľnohospodárskej pôdy sa musí prispôsobiť miestnym podmienkam. Aby boli 
poľnohospodárske opatrenia účinné, musia byť vhodne zacielené a prispôsobené potrebám. 
Optimálny manažmentový režim sa môže značne líšiť medzi podtypmi biotopov alebo na 
jednotlivých lokalitách v závislosti od faktorov, ako sú pôda, vegetácia, nadmorská výška, 
podnebie a história hospodárenia. Je tiež dôležité zohľadniť špecifickú históriu 
obhospodarovania danej lokality, pretože biotopy sa často prispôsobia a stanú sa ňom 
závislé. Pri plánovaní manažmentových opatrení by sa mali využívať odborné znalosti o 
ochrane prírody a znalosti miestnych poľnohospodárov. 

Je možné, že v oblasti ochrany prírody bude potrebné urobiť  kompromisy, pretože rôzne 
druhy budú na manažment reagovať odlišne. Dobré manažmentové stratégie by mali 
maximalizovať výhody pre všetky druhy alebo uprednostňovať citlivé alebo prioritné druhy, 
v súlade cieľmi ochrany lokality. 

Financovanie EÚ pre manažment poľnohospodárskej pôdy v územiach sústavy Natura 
2000 

Možnosti financovania sústavy Natura 2000 boli zahrnuté do každého z príslušných fondov 
EÚ na finančné obdobie 2014 - 2020. Dôležitým finančným zdrojom bola a bude najmä 
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP). 

S cieľom zabezpečiť lepšie využitie príležitostí, ktoré sú k dispozícii na manažment lokalít 
sústavy Natura 2000 v rámci fondov EÚ, Komisia vyzvala členské štáty, aby vypracovali 
prioritné akčné rámce (PAF) na financovanie sústavy Natura 2000, ktoré určujú strategické 
priority a opatrenia, ktoré sa majú vykonať v období rokov 2014 - 2020, ako aj nástroje 
financovania, ktoré sa môžu použiť na vykonávanie týchto opatrení. 

Komisia tiež deklarovala svoj zámer využívať na podporu manažmentu sústavy Natura 2000 
inovačné prístupy a trhové nástroje, vrátane súkromného financovania, hoci pripúšťa, že 
tieto zdroje budú v najbližšej budúcnosti pravdepodobne predstavovať iba malú časť 
celkového financovania sústavy Natura 2000. Na zabezpečenie prínosu sústavy z hľadiska 
ochrany prírody sa bude naďalej vyžadovať základné verejné financovanie z EÚ a členských 
štátov. 

Reformovaná SPP od roku 2014 ako kľúčový zdroj financovania poľnohospodárskej pôdy 
v sústave Natura 2000   

SPP predstavuje jeden z najdôležitejších potenciálnych zdrojov financovania EÚ na 
manažment poľnohospodárskej pôdy v lokalitách sústavy Natura 2000. Jej dva piliere sa líšia, 
pokiaľ ide o financovanie, fungovanie a štruktúru, hoci majú spoločné ciele. Prvý  pilier 
poskytuje poľnohospodárom priame platby (a tiež financuje iné opatrenia, ako sú trhové 
intervencie a vývozné náhrady). Druhý pilier ponúka širokú škálu opatrení na podporu 
poľnohospodárov a ostatných užívateľov pôdy a vidieckych komunít, ktoré sa vykonávajú 
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prostredníctvom viacročných programov rozvoja vidieka (PRV) pripravených národnými 
alebo regionálnymi orgánmi. 

Nové právne predpisy zavádzajú významné zmeny, ktoré sú dôležité na podporu 
poľnohospodárstva v rámci sústavy Natura 2000 z oboch pilierov SPP. Štyri hlavné 
nariadenia EÚ o SPP boli uverejnené v decembri 2013, avšak podrobné implementačné 
pravidlá, ktoré sa uverejnia v roku 2014, nie sú v tomto usmernení zohľadnené. 

1. pilier sa naďalej zameriava na poskytovanie oddelených platieb na podporu príjmov pre 
poľnohospodárov, štruktúra a rozsah platieb sa však výrazne zmenili. Od roku 2015 sa bude 
realizovať niekoľko povinných platieb: nový režim základných platieb (alebo pokračovanie v 
rámci režimu jednotnej platby na plochu), „ekologizačná“ platba a dodatočná platba pre 
mladých poľnohospodárov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť ponúkať ďalšie dve zložky 
priamych platieb, a to platby poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami a 
viazané platby určené pre environmentálne, ekonomicky alebo sociálne dôležitý typ 
poľnohospodárstva, ktoré čelí ťažkostiam. Ako alternatíva k všetkým týmto platbám sa môže 
vytvoriť oveľa jednoduchší systém priamych platieb, ktorý sa bude uplatňovať osobitne pre 
malých poľnohospodárov. 
 
„Ekologizačná platba“ pre poľnohospodárske postupy prospešné pre zmierňovanie zmeny 
klímy a životné prostredie zahŕňa tri opatrenia, ktoré musí väčšina poľnohospodárov 
oprávnených na priame platby v rámci 1. piliera spĺňať: zachovanie trvalých trávnych 
porastov a (vo vzťahu k ornej pôde) diverzifikácia plodín a vytvorenie oblastí ekologického 
zamerania (najmenej 5% ornej pôdy, ktorá je oprávnená na priame platby), ktoré majú byť 
spravované na ekologické účely, napr. krajinné prvky, pôda ležiaca úhorom, terasy a 
ochranné pásma. Poľnohospodári v oblastiach sústavy Natura 2000 budú musieť 
implementovať iba také postupy ekologizácie, ktoré sú zlučiteľné s cieľmi sústavy Natura 
2000. Certifikovaní ekologickí poľnohospodári dostanú platbu automaticky bez osobitnej 
povinnosti dodržiavať ekologické postupy. Príjemcovia systému platieb pre malých 
poľnohospodárov sú od týchto povinností oslobodení. 

 
Na ochranu trvalých trávnych porastov: v oblastiach sústavy Natura 2000 musia členské 
štáty určiť environmentálne citlivé trávne porasty, ktoré potrebujú ochranu (vrátane 
rašelinísk a mokradí). V týchto oblastiach je „ekologizačnou“ požiadavkou na  
poľnohospodárov nerozorať alebo nekonvertovať trávnaté porasty. Členské štáty sa môžu 
rozhodnúť, že podobnú ochranu použijú aj na iné environmentálne významné trávne 
porasty mimo oblastí sústavy Natura 2000. Všeobecnejšou požiadavkou je aby pomer 
výmery trvalých trávnych porastov k celkovej výmere poľnohospodárskej plochy (v 
porovnaní so špecifikovaným skorším referenčným rokom) neklesol o viac ako 5%. Členské 
štáty sa môžu rozhodnúť uplatniť túto požiadavku na národnej alebo regionálnej úrovni. 
Túto povinnosť môžu tiež stanoviť pre individuálne poľnohospodárske podniky. 

V rámci 2. piliera sa na podporu poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 môžu 
využívať rôzne opatrenia, ako napr. manažmentové, ochranárske plánovanie a prenos 
poznatkov a poradenstvo. Jednou z nových oblastí zamerania EPFRV je „obnova a ochrana 
biodiverzity, vrátane v oblastiach Natura 2000 a oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou, a 
stavu európskej krajiny“. Medzi relevantné zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi 
prioritami EPFRV patrí: potvrdenie rozšíreného rozsahu agroenvironmentálneho opatrenia 
jeho premenovaním na „agroenvironmentálno-klimatické“; uznanie environmentálnych a 
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klimatických prínosov spolupráce, nielen na úrovni krajiny, prostredníctvom možnosti 
udelenia vyšších transakčných nákladov v prípade zmlúv týkajúcich sa viac ako jedného 
správcu pôdy; flexibilné pravidlá týkajúce sa trvania zmlúv po počiatočnom období 
uplatňovania záväzkov; a rozšírenie rozsahu kompenzačného opatrenia pre územia sústavy  
Natura 2000 aj na poľnohospodársku pôdu a/alebo lesnú pôdu v iných oblastiach ochrany 
prírody s environmentálnymi obmedzeniami, ktoré prispievajú k zlepšeniu prepojenia 
biotopov (článok 10 smernice o biotopoch). 

Členské štáty môžu tiež v rámci svojich PRV vytvoriť tematické podprogramy na riešenie 
konkrétnych vnútroštátnych a regionálnych potrieb. Musia pritom ukázať, ako využijú 
dostupné opatrenia, aby prispeli k prioritám stanoveným v novom nariadení. Ako možné 
témy tematických podprogramov nariadenie identifikuje potreby mladých 
poľnohospodárov, malých fariem, horských oblastí, krátkych dodávateľských reťazcov a 
zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene a biodiverzitu. Umožňuje tiež 
členským štátom zvýšiť maximálnu mieru podpory operácií v rámci týchto podprogramov. 

Dva piliere SPP používajú rôzne nástroje, ale je dôležité, aby sa za účelom podpory 
poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 a manažmentových postupov na 
úrovni farmy využili potenciálne synergie medzi týmto nástrojmi. Je dôležité zvážiť miestne 
podmienky a analyzovať, ktoré opatrenia sú najlepšie prispôsobené na podporu cieľov 
ochrany v každej oblasti. 

Je tiež veľmi dôležité kombinovať rôzne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa poskytuje 
účinná podpora extenzívnym poľnohospodárskym systémom s vysokou prírodnou 
hodnotou. Ak sa má zachovať poľnohospodárstvo v oblastiach s extenzívne 
obhospodarovanými poloprírodnými biotopmi, platby v rámci 1. piliera sa často musia 
skombinovať s agroenvironmentálnymi platbami v rámci 2. piliera (Oñate et al, 2007; 
Poláková et al, 2011). 

Všetka poľnohospodárska pôda v sústave Natura 2000 by sa mala považovať za oprávnenú 
na platby v rámci 1. a 2. piliera SPP. V mnohých členských štátoch boli významné oblasti 
poľnohospodárskych biotopov v sústave Natura 2000 považované za neoprávnené na 
priame platby v rámci 1. piliera v období SPP 2007 - 2013. Takého rozhodnutie je v 
kompetencii členských štátov. Otázky oprávnenosti často súvisia s charakteristickými črtami 
poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000, ktoré sú majú významnú hodnotu z 
hľadiska biodiverzity, ale nezodpovedajú implementačným rozhodnutiam členského štátu 
ani flexibilite poskytnutej v rámci EÚ pravidiel o oprávnenosti. Medzi problémy patrí 
prítomnosť stromov, kríkov a krovín na pastvinách, na farme alebo na pozemku, držba pôdy, 
zastarané záznamy o registrácii pôdy a ťažkosti s normami GAEC, ktoré členské štáty navrhli 
pre intenzívnejšie systémy poľnohospodárstva. 

Podpora SPP na zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti extenzívnych 
poľnohospodárskych systémov v územiach sústavy Natura 2000 

Prvým kritickým krokom na zabezpečenie pokračovania poľnohospodárstva v oblastiach 
sústavy Natura 2000 je dôkladné zváženie možností poskytnutých v súvislosti s 
požiadavkami oprávnenosti na platby v rámci 1. piliera, pričom sa zohľadnia osobitné 
vlastnosti poľnohospodárskych systémov Natura 2000. Keď je zabezpečená oprávnenosť 
pôdy a poľnohospodárov na prijímanie podpôr, na podporu ekonomickej životaschopnosti 
podnikov je možné získať nižšie uvedené platby z oboch pilierov SPP, často aj kombinovane:   
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• režim základných platieb, zjednodušená platba na plochu (1. pilier) 
• “ekologizačné platby” (1. pilier) 
• platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami (1. a 2. pilier) 
• nepovinné viazané platby (1. pilier) 
• alebo, ako alternatíva k priamym platbám v rámci 1. piliera, režim platieb pre malých 

poľnohospodárov (1. pilier) 

Podpora SPP na budovanie kapacít poľnohospodárskych podnikov hospodáriacich v 
územiach sústavy Natura 2000  

Dlhodobá ekonomická a environmentálna životaschopnosť poľnohospodárskych systémov v 
sústave Natura 2000 závisí od budovania administratívnych a environmentálnych kapacít 
poľnohospodára a hospodárskej kapacity farmy. Verejná podpora budovania kapacít je 
dostupná z oboch pilierov SPP, ale je nevyhnutné, aby bola táto podpora prispôsobená 
osobitným potrebám poľnohospodárov a poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 
2000 a napomohla im pri plnení environmentálnych cieľov. Podpory na budovanie kapacít 
zahŕňajú: 

• poradenské služby pre poľnohospodárske podniky (1. a 2. pilier) 
• prenos poznatkov a informácií a zvyšovanie environmentálneho povedomia 

poľnohospodárov hospodáriacich v územiach sústavy Natura 2000 (2. pilier) 
• investície do hmotného majetku (2. pilier) 
• rozvoj poľnohospodárskych a iných podnikov (2. pilier) 
• podpora príjmu a iné platby pre mladých poľnohospodárov (1. a 2. pilier) 

Poskytovanie poradenstva, podpory a školenia poľnohospodárom je rozhodujúce pre 
prežitie poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 a úspešný manažment 
kľúčových biotopov a druhov. Avšak v poskytovaní poradenstva doposiaľ pretrváva 
neuspokojivý stav - v roku 2008 dostalo individuálne poradenstvo iba približne 5% 
poľnohospodárov, ktorí dostávajú priame platby (European Commission, 2010a). 
Navrhovaný rozsah a požiadavky na FAS od roku 2014 ponúkajú členským štátom príležitosť 
poskytovať veľmi špecifické poradenské služby prispôsobené environmentálnym a 
hospodárskym potrebám poľnohospodárov v sústave Natura 2000. 

SPP a iná podpora pridanej hodnoty pre produkciu fariem hospodáriacich v rámci sústavy 
Natura 2000  

Mnoho poľnohospodárov hospodáriacich na trávnatých plochách v územiach Natura 2000 a 
oblastiach HNV čelí výzvam pri predaji svojich produktov, pretože sú často malými 
výrobcami v odľahlých oblastiach, kde je málo zákazníkov, ktorí môžu platiť vyššie ceny. Na 
druhej strane, niektorí majú dobré predpoklady na to, aby využili priamy marketing cielený 
na ekoturistov a turistické služby, ako sú hotely a reštaurácie. V niektorých regiónoch si 
poľnohospodári v sústave Natura 2000 vybudovali úspešné priame marketingové spojenia 
so supermarketmi. Rozsah podpory pre poľnohospodárov, ktorí sa snažia pridať hodnotu 
svojej produkcii, zahŕňa: 

• Zakladanie organizácií výrobcov (2. pilier) 
• Schémy kvality pre poľnohospodárske výrobky (2. pilier) 
• Certifikácia a chránené oblasti pôvodu   
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Podpora SPP pre manažment biotopov a druhov na poľnohospodárskej pôde v sústave 
Natura 2000 

Manažment poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000, ktorý sa zameriava na osobitné 
potreby kľúčových biotopov a druhov, sa môže vykonávať pomocou podpory z druhého 
piliera, ktorá zahŕňa:  

• príprava a aktualizácia manažmentových plánov pre lokality sústavy Natura 2000   
• agroenvironmentálne a klimatické platby  
• neprodukčné investície súvisiace s agroenvironmentom a sústavou Natura 2000 
• platby v rámci sústavy Natura 2000  
• platby na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat   
• prevencia poškodenia lesa lesnými požiarmi a obnova potenciálu poľnohospodárskej 

pôdy  

Agroenvironmentálne opatrenia sú pre sústavu Natura 2000 obzvlášť dôležitým opatrením. 
V rámci programov rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 už niekoľko členských štátov 
úspešne vypracovalo agroenvironmentálne programy osobitne prispôsobené na podporu 
manažmentu lokalít v sústave Natura 2000 alebo poľnohospodárskej pôdy s vysokou 
prírodnou hodnotou (HNV) s výskytom biotopov a druhov Natura 2000. Nový 2. pilier by mal 
členským štátom a ich regiónom umožniť, aby ďalej rozvíjali podobné agroenvironmentálne 
a klimatické programy, prispôsobené potrebám svojich poľnohospodárskych oblastí v 
sústave Natura 2000. 

Platby SPP za projekty spolupráce a miestne partnerstvá  

Miestne partnerstvá zohrávajú kľúčovú úlohu pri implementácii ochranárskych 
manažmentových opatrení na lokalitách sústavy Natura 2000. EPFRV poskytuje 
poľnohospodárom rôzne možnosti financovania akčných skupín alebo partnerstiev medzi 
skupinami poľnohospodárov a inými miestnymi organizáciami, napríklad miestnymi orgánmi 
alebo mimovládnymi organizáciami. Môže ísť o skupiny v rámci iniciatívy Leader, skupiny 
výrobcov a projekty spolupráce. Podpora z 2. druhého piliera zahŕňa: 

• projekty spolupráce na podporu krátkych dodávateľských reťazcov a lokálnych trhov 
a podpora kolektívnych prístupov k realizácii environmentálnych projektov a 
environmentálnych postupov na miestnej až nadnárodnej úrovni. 

• Lokálne partnerstvá – iniciatíva Leader. 

Ostatné fondy EÚ pre podporu sústavy Natura 2000 

LIFE je hlavným finančným nástrojom EÚ určeným na podporu životného prostredia v rámci 
EÚ. Aj keď je jeho rozpočet v porovnaní s inými finančnými nástrojmi EÚ malý, LIFE má pre 
sústavu Natura 2000 strategický význam, pretože financuje veľmi špecifické a cielené 
ochranárske opatrenia, ako je monitorovanie a prieskum, navrhovanie a zavedenie 
manažmentových postupov a manažment rizík pre sústavu Natura 2000, ktoré je zložitejšie 
financovať z iných zdrojov EÚ (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). 

Financovanie z LIFE je osobitne dôležité pre lokality v sústave Natura 2000, na ktorých sa 
upustilo od obhospodarovania a manažmentové plánovanie nepostúpilo do takej miery,  
aby umožnilo žiadať o financovanie z iných zdrojov (Kettunen et al, 2011). Mnoho projektov 
na obnovu úspešne kombinovalo financovanie LIFE s rozvojom agroenvironmentálneho 
financovania s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú podporu  (WWF and IEEP, 2009).  
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Nové integrované projekty LIFE, ktoré sú súčasťou nariadenia o LIFE na roky 2014 - 20204, by 
sa tiež mohli ukázať ako relevantné pre ochranu biotopov sústavy Natura 2000 zlepšením 
integrácie environmentálnych aspektov do iných politík EÚ a zameraním sa na realizáciu  
plánov a stratégií vo väčšom územnom rozsahu (napr. regionálnom, multiregionálnom, 
národnom). Integrované projekty by mali tiež prispievať k mobilizácii iných zdrojov 
financovania na dosiahnutie cieľov ochrany a na vykonávanie opatrení požadovaných v 
oblastiach sústavy Natura 2000. 

Európske štrukturálne fondy môžu poskytnúť značné finančné prostriedky na obnovu, 
ochranu, riadenie a monitorovanie sústavy Natura 2000 (European Commission, 2011).  
Financovanie sa môže použiť aj na podporu ekoturistiky, zvyšovania povedomia a 
komunikačných, školiacich a vzdelávacích aktivít v oblastiach sústavy Natura 2000. Európsky 
fond regionálneho rozvoja (EFRR) umožňuje prideľovanie finančných prostriedkov na 
ochranu biodiverzity, najmä v rámci cieľa zachovania a ochrany životného prostredia a 
podpory efektívneho využívania zdrojov, a to aj prostredníctvom prírodného dedičstva, 
sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry5. Európsky sociálny fond (ESF) môže 
podporovať budovanie kapacít zameraných na vytváranie nových pracovných príležitostí 
týkajúcich sa sústavy Natura 2000 a malých podnikov. 

Fondy tiež umožňujú prideľovanie finančných prostriedkov na nadnárodnú, cezhraničnú a 
medziregionálnu spoluprácu, ktorá môže byť prospešná pre územia a druhy sústavy Natura 
2000, napríklad v podobe projektov zameraných na rozvoj ekoturistiky a na ochranu, 
obnovu a správu povodí riek, pobrežných zón, morských zdrojov a mokrade. 

Trhové nástroje a inovatívne nástroje 

Existuje celý rad ďalších potenciálnych nástrojov, prostredníctvom ktorých verejné 
financovanie a/alebo politické aktivity môžu potenciálne stimulovať nárast financovania 
biodiverzity súkromným sektorom, často v kombinácii s financovaním zo strany verejnosti, 
napríklad od neziskových organizácií (napr. mimovládne organizácie, nadácie), 
filantropických darov od spoločností alebo vidieckych komunít. 

Pre miestne podniky a družstvá pôsobiace v oblasti biodiverzity existuje kľúčový potenciál 
pre mikrofinancovanie, napríklad iniciatívy priameho marketingu. Pridaná hodnota, ktorú 
ponúkajú návštevníci a turisti v oblastiach sústavy Natura 2000, by sa mohla efektívnejšie 
získať aj prostredníctvom integrovaných projektov miestneho rozvoja a ochrany. 

Platby za ekosystémové služby môžu motivovať k zachovaniu a obnove biodiverzity a 
biotopov poľnohospodárskej pôdy s cieľom zaručiť (alebo potenciálne zvýšiť) poskytovanie 
ekosystémových služieb. Typickými ekosystémovými službami, pre podporu ktorých sú 
systémy PES navrhnuté, sú kvalita podzemnej vody, kvalita riečnej vody (obmedzovanie 
odtoku živín a erózie pôdy) a sekvestrácia uhlíka. Schémy PES môžu fungovať medzi 
správcami pôdy alebo poľnohospodármi a verejnými organizáciami (ako sú mestské 
vodárenské spoločnosti) alebo súkromnými podnikmi (ako sú napríklad pivovary) a môžu 
fungovať na miestnej, regionálnej, alebo národnej úrovni, alebo na úrovni povodí. Napríklad 

                                                      
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre 
životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. OJ L 347/185-208 
5 Článok 5 Naradenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006. Úradný vestník Európskej únie L347/289-302. 
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Program udržateľného manažmentu úlovkov (SCaMP)6, ktorý vyvinula vodárenská 
spoločnosť vo Veľkej Británii v spolupráci s RSPB, uplatňuje schému platieb za ekosystémové 
služby na zachovanie pasenia na horských vresoviskách. Vďaka zníženiu erózie rašelinovej 
pôdy spôsobovanej horením a nadmerným spásaním má vodárenská spoločnosť prínosy zo 
zlepšenej kvality vody (ďalšie podrobnosti nájdete v prípadovej štúdii v prílohe E). 

V súčasnosti existujú v celej Európe dobrovoľné a regulované systémy obchodovania s 
uhlíkom, ktoré znamenajú, že uskladnený uhlík, ak je verifikovaný, môže mať ekonomickú a 
obchodovateľnú hodnotu (Worrall et al, 2009). Obchodovanie s uhlíkom by tak mohlo 
poskytnúť nové zdroje príjmov pre manažment pôdy. Členské štáty EÚ musia teraz 
započítavať emisie/odstraňovanie biomasy, zmeny využívania pôdy a lesné hospodárstvo 
(LULUCF) v národných uhlíkových účtoch, čo je možným stimulom na posilnenie ochrany 
biotopov bohatých na uhlík. Slatiny a vresoviská na nenarušených rašelinových pôdach 
môžu mať tak prospech z finančných prostriedkov na kompenzáciu emisií uhlíka. 

Návrh a implementácia opatrení na podporu manažmentu poľnohospodárskej pôdy  

Cieľom tohto dokumentu je usmerniť proces plánovania, financovania a implementácie 
podpory pre poľnohospodárske systémy a komunity, od ktorých závisí ochrana kľúčových 
druhov a biotopov sústavy Natura 2000. Zameriava sa na hlavne zdroje financovania z 1. a 2. 
piliera SPP s odporúčaniami pre každú fázu procesu. Hlavné kroky a príslušné odporúčania 
pre manažment poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 sú zhrnuté nižšie. 

► Strategické plánovanie je nevyhnutné na stanovenie priorít ochrany a potreby 
financovania poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 pred začiatkom programového 
obdobia 2014 - 2020. Vyžaduje si to stanovenie jasných strategických cieľov a priorít pre 
ochranu kľúčových biotopov a druhov, ktoré závisia od poľnohospodárskej pôdy v sústave 
Natura 2000. Prioritný akčný rámec (PAF) by sa mal používať ako základ pre integráciu 
priorít financovania sústavy Natura 2000 do EPFRV a iných programov financovania. Potom 
bude potrebné podniknúť včasné kroky, aby sa zabezpečilo, že ciele sústavy Natura 2000 a 
potreby financovania na roky 2014 - 2020 z EPFRV a štrukturálnych fondov sú zakotvené v 
právne záväznej dohode o partnerstve medzi členským štátom a Európskou komisiou. Pri 
strategickom plánovaní sústavy Natura 2000 je nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu medzi 
orgánmi ochrany prírody a poľnohospodárstva a relevantnými zainteresovanými subjektami.  
 

► Identifikácia poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych systémov sústavy Natura 
2000 a zapojenie poľnohospodárov sú dôležité kroky v procese. Vyžaduje si to posúdenie 
súčasnej situácie na poľnohospodárskej pôde v sústave Natura 2000, posúdenie 
ekonomickej životaschopnosti poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 a 
kľúčových tlakov a hnacích síl zmien v manažmente alebo využívaní pôdy. Do procesu 
zhromažďovania informácií je dôležité zapojiť poľnohospodárov a miestne komunity a 
podporiť partnerský prístup, ktorý ich plne zapojí do procesu navrhovania, poskytovania a 
monitorovania podporných opatrení pre poľnohospodárske systémy a vidiecke ekonomiky. 

► Zabezpečenie oprávnenosti na podporu z SPP a stanovenie referenčnej úrovne, 
prostredníctvom spoločnej práce a úzkej spolupráce medzi orgánmi životného prostredia a 
poľnohospodárstva. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby identifikovaná poľnohospodárska pôda v 
sústave Natura 2000 bola klasifikovaná ako súčasť poľnohospodárskej oblasti, a ak spĺňa 

                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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podmienky oprávnenosti, aby bola zaznamenaná v Informačnom systéme o pozemkoch 
(LPIS) a Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme. 

S využitím flexibility, ktorú majú k dispozícii riadiace poľnohospodárske orgány v súlade s 
nariadeniami o SPP, je potrebné zabezpečiť, aby sa poľnohospodári hospodáriaci v rámci 
sústavy Natura 2000, mohli uchádzať o podporu v rámci 1. a 2. piliera SPP. V rámci možností 
stanovených právnym rámcom sa môžu definovať pravidlá oprávnenosti poľnohospodárskej 
oblasti/činnosti tak, aby zodpovedali charakteristikám poľnohospodárskej pôdy v oblastiach 
HNV a/alebo v sústave Natura 2000. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby poľnohospodári jasne 
porozumeli a) zákonným povinnostiam ukladaným podľa vnútroštátnych alebo regionálnych 
právnych predpisov súvisiacich s implementáciou sústavy Natura 2000, ktoré by mali 
predstavovať „zákonné požiadavky na manažment“ (SMR) v rámci krížového plnenia 
týkajúceho sa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch; a b) iným vnútroštátnym alebo 
regionálnym právnym predpisom. 

► Navrhovanie a zameranie koherentných balíkov podpory SPP pre poľnohospodárske 
podniky v sústave Natura 2000 si vyžaduje prijatie inkluzívneho partnerského prístupu, 
ktorý bude plne zahŕňať cieľových poľnohospodárov a využívať ich odborné znalosti v oblasti 
manažmentu poľnohospodárskych podnikov a biotopov. Koherentné a integrované balíky 
podpory z oboch pilierov SPP je možné navrhnúť tak, aby riešili osobitné potreby 
poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 a kľúčových biotopov a druhov, ktoré 
závisia od poľnohospodárstva. Z 1. piliera je dostupných niekoľkých druhov platieb na 
podporu príjmu a nová štruktúra EPFRV značne uľahčuje navrhovanie koherentných balíkov 
podpory PRV v programovom období 2014 - 2020. 

Extenzívne poľnohospodárske systémy, ktoré sa starajú o biotopy sústavy Natura 2000, 
musia byť ekonomicky a sociálne životaschopné, a to záleží na tom, či farmy dostávajú 
primerané a spoľahlivé základné platby a podporu na budovanie kapacít, ako aj platby, ktoré 
môžu riešiť konkrétne potreby manažmentu určitých biotopov a druhov. 

Pri navrhovaní koherentného balíka podpory by mali byť komplexne zohľadnené potreby 
týchto fariem. Cieľom je najprv zabezpečiť poľnohospodársky systém a jeho ekonomickú 
životaschopnosť, a potom poskytnúť stimuly pre veľmi podrobný manažment biotopov a 
druhov. Rozsah potenciálnych opatrení na splnenie týchto potrieb je uvedený v tabuľke 
nižšie a každé z týchto opatrení je podrobne opísané v tejto príručke, ktorá tiež poskytuje 
relevantné praktické príklady z rôznych krajín EÚ. 

Výber opatrení je pomerne široký a bude závisieť od strategických cieľov, charakteristík 
poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000, hrozieb, ktorým čelia, a príležitostí, 
ktoré sú k dispozícii v rámci vidieckeho hospodárstva. 

Navrhnutie a zameranie podpory čo najbližšie k požiadavkám poľnohospodárskeho podniku 
a biotopov v primeranom územnom meradle umožní nákladovo efektívne využívanie 
dostupných finančných prostriedkov. Je nevyhnutné, aby malí poľnohospodári mali ľahký 
prístup k primeranej podpore z oboch pilierov SPP. Musia sa zohľadniť aj možnosti podpory 
skupinových a kooperatívnych prístupov, najmä v prípade zapojenia viacerých malých 
fariem, a na podporu poskytovania služieb zdola nahor, ako je napríklad iniciatíva  Leader. 

Je tiež dôležité zabezpečiť, aby sadzby platieb pre oblasti s prírodnými obmedzeniami (ANC), 
platieb pre lokality v sústave Natura 2000 a platieb za agroenvironmentálne-klimatické 
opatrenia odrážali úplné náklady na manažment, a to najmä v prípadoch, ak je ušlý príjem 
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malý alebo žiadny, a aby bola využitá možnosť pripočítania transakčných nákladov k týmto 
výpočtom, ak sú dostupné. 

Možnosť vytvorenia tematických podprogramov PRV pre horské farmy a malé farmy by sa 
mohla využiť na navrhnutie konkrétnych opatrení pre sústavu Natura 2000 s vyššou mierou 
podpory. 

Opatrenia SPP na podporu poľnohospodárskych systémov a manažment sústavy Natura 
2000 (zvýraznené opatrenia sú povinné pre všetky členské štáty) 

Cieľ 1. pilier 2. pilier 

Zabezpečiť kontinuitu 
poľnohospodárstva  

- Režim základných platieb, 
zjednodušená platba na plochu 

- Platby za “ekologizáciu”  
- Platby pre oblasti s prírodnými 

obmedzeniami (ANC) 
- Viazané platby nepovinné  
- Alebo, ako alternatíva k 

priamym platbám v rámci 1. 
piliera, režim pre malých 
poľnohospodárov   

 

- Kompenzačné platby pre ANC  

Podporiť extenzívne 
poľnohospodárske systémy   

- Platby pre ANC  
- Viazané platby   

- Kompenzačné platby pre ANC  
- Ekologické poľnohospodárstvo  

Budovať kapacitu a pridávať 
hodnotu produktom   

- Režim na podporu mladých 
poľnohospodárov 

- Poradenské služby  
- Prenos poznatkov a informácií  
- Investície do hmotného majetku 
- Rozvoj poľnohospodárskych a 

iných podnikov  
- Zakladanie organizácii výrobcov 
- Systémy kvality pre 

poľnohospodárske výrobky 
- Základné služby (vypracovanie 

manažmentových plánov pre 
lokality sústavy Natura 
2000/HNV) 

Špecifický ochranársky 
manažment druhov a biotopov v 
sústave NATURA 2000  

 - Agroenvironmentálne klimatické 
platby  

- Neprodukčné investície  
- Platby v rámci sústavy Natura 

2000  
- Platby na zabezpečenie dobrých 

životných podmienok zvierat 
- Prevencia lesných požiarov a 

obnova potenciálu 
poľnohospodárskej pôdy    
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► Zabezpečenie finančných, technických, poradenských a administratívnych zdrojov na 
implementáciu. Za účelom dlhodobej podpory by mali byť k dispozícii dostatočné finančné a 
iné zdroje, vrátane vyškolených zamestnancov poradných a platobných agentúr s odbornými 
znalosťami, ktoré sú potrebné pre správu lokalít sústavy 2000. 

Financovanie v rámci PRV musí byť podľa možnosti dlhodobé, pretože výpadky vo 
financovaní narúšajú dôveru poľnohospodárov a vlastníkov pôdy a odrádzajú ich od 
prijímania dlhodobých opatrení (napríklad obnovy biotopov). Nevyhnutné je zabezpečiť 
financovanie nielen na platby poľnohospodárom, ale aj na pokrytie všetkých nákladov na 
zabezpečenie manažmentu a tiež na podporu implementácie, napríklad poradenské služby, 
odbornú prípravu, školenia a získavanie zručností, prípravu manažmentových plánov pre 
lokality v sústave Natura 2000 a HNV a podporu skupín. 

Rady a informácie by mali byť poskytované zo zdrojov, ktorým farmár dôveruje, a mali by 
vždy integrovať poradenstvo v oblasti ochrany prírody, s tým ako je možné ochranu prírody 
integrovať do poľnohospodárskeho systému. Mali by byť k dispozícii aj finančné prostriedky 
na monitorovanie vplyvov manažmentových aktivít na úrovni poľnohospodárskeho podniku. 

► Monitorovanie, hodnotenie a kontroly sú nevyhnutné na posúdenie efektívnosti a 
účinnosti opatrení pri dosahovaní stanovených cieľov a na umožnenie prispôsobenia a 
zdokonaľovania systémov a manažmentových postupov v priebehu určitého obdobia. Súbor 
ukazovateľov špecifických pre SPP ako celok, a pre najmä politiku rozvoja vidieka, sa 
stanovuje prostredníctvom spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF). 
Tento obsahuje spoločné kontextové ukazovatele pre oblasti sústavy Natura 2000, stav 
ochrany poľnohospodárskych biotopov a poľnohospodárstvo v HNV, ktoré sa majú 
uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Riadiace orgány môžu zaviesť aj ďalšie 
ukazovatele týkajúce sa ich vnútroštátnej/regionálnej situácie. 

Monitorovanie by malo umožniť posúdenie dopadu a pokrytie opatrení, možné ťažkostí a 
obmedzenia implementácie podpory, ako aj vplyv na sledované ciele ochrany. Je dôležité 
navrhnúť také systémy monitorovania, ktoré sa môžu uplatňovať aj na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, s použitím vhodných, ľahko overiteľných, ukazovateľov. 
Účasť poľnohospodárov na pravidelnom monitorovaní výsledkov dosiahnutých 
prostredníctvom vykonávania požadovaných opatrení sa ukázala ako veľmi účinná a 
prispieva k zlepšeniu ich účasti na implementácii programov. K vytvoreniu pozitívneho 
obrazu cieľových druhov a biotopov a tiež tých subjektov, ktoré sa usilujú ich chrániť, 
prispieva širšia verejná komunikácia. 

V prípade, že sa manažmentové schémy pre sústavu Natura 2000 zavádzajú prvýkrát, ich 
pilotné testovanie a hodnotenie v menšom rozsahu môže zvýšiť ich účinnosť, akceptáciu a 
implementáciu. 

Záverečné poznámky 

Poľnohospodári, ktorí prispievajú k vhodnému manažmentu kľúčových biotopov a druhov 
závislých od poľnohospodárstva, často hospodária v ťažkých podmienkach a sú mimoriadne 
zraniteľní hospodárskym tlakom, ktorý ich môže viesť k opusteniu tradičných 
poľnohospodárskych systémov. 

Existujú však možnosti financovania na podporu celkovej ekonomickej životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov ako aj na podporu implementácie manažmentových opatrení 
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potrebných na ochranu poľnohospodárskych biotopov a druhov európskeho významu a na 
správu lokalít sústavy Natura 2000. 

Členské štáty môžu tieto príležitosti využiť na vytvorenie integrovaných balíkov podpory pre 
poľnohospodárov v sústave Natura 2000, ktoré zabezpečia ekonomickú životaschopnosť 
extenzívnych poľnohospodárskych systémov a implementáciu takých manažmentových 
opatrení, ktoré sú prospešné pre ochranu kľúčových druhov a biotopov. 

Upravená SPP na obdobie rokov 2014 - 2020 poskytuje členským štátom novú príležitosť na 
rozvoj koherentných balíkov podpory osobitne pre poľnohospodárov sústavy Natura 2000. 
Tieto by mali kombinovať opatrenia z oboch pilierov SPP s cieľom podporovať pokračovanie 
extenzívnych poľnohospodárskych systémov, pomáhať poľnohospodárom pridávať hodnotu 
produkcii a odmeňovať ich za manažment lokalít, biotopov a druhov sústavy Natura 2000. 
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ÚČEL USMERŇOVACIEHO DOKUMENTU 
 

• Na čo je určený tento usmerňovací dokument?  

Tento usmerňovací dokument bol vypracovaný s cieľom pomôcť správnym orgánom 
členských štátov a kľúčovým skupinám zainteresovaných strán, ktoré sú zodpovedné za 
poľnohospodárstvo a ochranu prírody, pri vytváraní a propagácii poľnohospodárskych 
systémov a postupov v územiach sústavy Natura 2000, ktoré pomôžu zachovať a zlepšiť stav 
ochrany vzácnych a ohrozených typov biotopov a druhov európskeho významu. 

Usmerňovací dokument bol pripravený prostredníctvom aktívneho dialógu s príslušnými 
zainteresovanými stranami (poľnohospodárskymi a environmentálnymi orgánmi, 
organizáciami poľnohospodárov, environmentálnymi mimovládnymi organizáciami) s cieľom 
nájsť spôsoby, ako podporiť integrovanejší prístup k manažmentu poľnohospodárskej pôdy v 
územiach sústavy Natura 2000 a posilniť partnerský prístup. 

Dokument poskytuje prehľad hlavných problémov, ktoré sa vyskytujú vo vzťahu medzi 
poľnohospodárstvom a sústavou Natura 2000, a ponúka rad praktických nápadov, príkladov 
a odporúčaní týkajúcich sa manažmentu poľnohospodárskej pôdy v lokalitách sústavy 
Natura 2000 na základe skúseností získaných z osvedčených postupov z celej EÚ.  

Uvádzajú sa v ňom rôzne prístupy k navrhovaniu, koordinácii a implementácii vhodných 
opatrení na zachovanie biotopov a druhov európskeho významu prostredníctvom rôznych 
typov poľnohospodárskych systémov a poľnohospodárskych postupov. Osobitná pozornosť 
sa v tejto súvislosti venuje integrácii manažmentových opatrení súvisiacich so sústavou 
Natura 2000 do programov rozvoja vidieka. 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť užitočné poradenstvo a nápady členským štátom a 
zainteresovaným stranám. Odráža iba názory Európskej komisie a nemá právne záväzný 
charakter. Smernica o biotopoch a smernica o vtákoch sú založené na zásade subsidiarity a 
je na členských štátoch, aby určili opatrenia na manažment svojich území v sústave Natura 
2000 v súlade s článkami 6.1 a 6.2 smernice o biotopoch. 

Toto usmernenie preto nie je vo svojej podstate normatívne, ale jeho cieľom je poskytnúť 
užitočný zdroj informácií a poradenstva, ktoré majú pomôcť členským štátom pri plnení ich 
povinností podľa smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. 

• Pre koho je určený tento usmerňovací dokument? 

Toto usmernenie je určené predovšetkým správnym orgánom, ktoré sa zaoberajú Spoločnou 
poľnohospodárskou politikou (SPP) (najmä tým, ktoré navrhujú programy rozvoja vidieka 
[PRV] a podporujú ich implementáciu), a ktoré sa zaoberajú vykonávaním smernice o 
biotopoch a smernice o vtákoch. 

Orgány ochrany prírody a manažéri území v sústave Natura 2000 tu nájdu príslušné 
informácie a usmernenia týkajúce sa manažmentu kľúčových biotopov a druhov v 
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poľnohospodárskej krajine a použitia hlavných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na podporu 
ich ochrany, okrem iného aj v rámci PRV. 

Poľnohospodárske orgány a manažéri PRV v dokumente nájdu jasný prehľad povinností  
vyplývajúcich zo smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch a ich relevantnosti a významnosti pre 
poľnohospodársky sektor. Nájdu tu tiež množstvo praktických rád a nápadov o tom, ako 
vypracovať a propagovať vhodné poľnohospodárske opatrenia a programy, ktoré prispievajú 
k ochrane lokalít v sústave Natura 2000 v rôznych sociálnych, ekonomických, fyzických alebo 
geografických podmienkach. 

Toto usmernenie by malo byť užitočné aj pre poľnohospodárske organizácie a správcov 
pôdy, ktorí sa podieľajú na praktickom manažmente poľnohospodárskej pôdy v územiach 
sústavy Natura 2000. 

• Čo nájdete v tomto dokumente?  

Kapitola 1 stanovuje celkový politický kontext a poskytuje stručný úvod do problematiky 
sústavy Natura 2000 a politických záväzkov EÚ na zastavenie straty biodiverzity v Európe. 

Kapitola 2 vysvetľuje význam poľnohospodárstva pre biotopy a druhy európskeho významu. 
Určuje, ktoré biotopy a druhy Natura 2000 sa viažu k špecifickým poľnohospodárskym 
systémom a postupom a ako poľnohospodársky manažment ovplyvňuje ich ochranu. 
Poskytuje tiež prehľad hlavných tlakov a hrozieb pre tieto biotopy a druhy. 

Kapitola 3 poskytuje prehľad požiadaviek na správu lokalít sústavy Natura 2000 v kontexte 
poľnohospodárskej pôdy. Vysvetľuje kľúčové pojmy, ako napríklad stanovenie cieľov 
ochrany, stanovenie ochranných opatrení a dosiahnutie „priaznivého stavu ochrany” (FCS). 
Načrtávajú sa v nej aj rôzne možnosti financovania dostupné pre územia Natura 2000 na 
poľnohospodárskej pôde. 

Kapitola 4 popisuje hlavné poľnohospodárske systémy a postupy, ktoré sú potrebné na 
obnovu a udržiavanie biotopov a druhov na poľnohospodárskej pôde v územiach Natura 
2000 v priaznivom stave ochrany. 

Kapitola 5 popisuje škálu politických nástrojov a fondov, ktoré možno použiť na udržiavanie 
a opätovné zavedenie vhodných poľnohospodárskych systémov a postupov v rámci území 
sústavy Natura 2000. V tejto kapitole sa tiež skúma potenciál trhových prístupov na podporu 
manažmentu území v sústave Natura 2000. 

Kapitola 6 poskytuje sprievodcu k navrhovaniu rôznych druhov balíkov opatrení SPP na 
podporu manažmentu poľnohospodárskej pôdy v územiach sústavy Natura 2000. Sú v nej 
vedené príklady z krajín EÚ, ktoré ilustrujú, ako môžu byť a ako boli manažmentové 
opatrenia uvedené do praxe.  

Prílohy: 

Príloha A opisuje kľúčové typy biotopov európskeho významu, ktoré závisia od 
poľnohospodárstva a stupeň závislosti každého z nich, ako aj ich rozšírenie, celkový rozsah, 
podiel biotopu v rámci sústavy Natura 2000 a ich súčasný stav ochrany. 
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V prílohe B je uvedený zoznam kľúčových druhov európskeho významu, ktoré sú viazané na 
biotopy na poľnohospodárskej pôde. Identifikuje využívanie ich biotopov, ich prioritný status 
a súčasný stav ich ochrany. 

V prílohe C je uvedená rozloha biotopov európskeho významu na poľnohospodárskej pôde v 
tých členských štátoch, ktoré obsahujú 10 alebo viac % celkovej plochy biotopu v 
ktoromkoľvek danom biogeografickom regióne. Cieľom je upozorniť členské štáty na 
biotopy, za ktoré majú osobitnú zodpovednosť. 

V prílohe D sú uvedené príklady manažmentových odporúčaní pre každý kľúčový typ biotopu 
uvedený v prílohe I, ktorý je previazaný s poľnohospodárstvom. Odporúčania nie sú 
normatívne a manažment by mal byť prispôsobený vnútroštátnym a miestnym podmienkam 
a cieľom, s využitím najlepších dostupných miestnych poznatkov. 

Príloha E predstavuje sériu 27 prípadových štúdií o rôznych prístupoch, ktoré sa používajú 
na obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý podporuje ochranu 
biotopov a druhov európskeho významu v rôznych členských štátoch. 
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1. ÚVOD 
 
1.1 Poľnohospodárstvo v priebehu histórie    

Rôzne poľnohospodárske praktiky, ktoré sa uplatňovali v Európe mali významný vplyv na 
vidiecku krajinu a vytvorili zložitú mozaiku poloprírodných biotopov, ktoré sú 
charakteristické pre dnešnú krajinu. Sú súčasťou toho, čo robí európsky vidiek osobitým, a 
to tak z kultúrneho hľadiska, ako aj z hľadiska biodiverzity. Poľnohospodárska pôda v 
súčasnosti predstavuje približne polovicu územia EÚ a poľnohospodárstvo zostáva hlavnou 
hospodárskou činnosťou vo väčšine vidieckych oblastí. Udržiava krajinu a zohráva dôležitú 
úlohu pri podpore miestnej ekonomiky. 
 
Poľnohospodárstvo prešlo samozrejme v priebehu rokov významnými zmenami. Od 50. 
rokov 20. storočia boli poľnohospodári vyzývaní, aby podľa možnosti zintenzívnili a 
modernizovali poľnohospodárske postupy s cieľom zvýšiť výnosy a zlepšiť efektívnosť. Začali 
sa pestovať monokultúry, polia aj chovy hospodárskych zvierat boli rozšírené a aplikovali sa 
pesticídy a hnojivá. V dôsledku toho značná časť extenzívne obhospodarovanej 
poľnohospodárskej krajiny za posledných 60 rokov zanikla alebo sa zmenila. 
 
Proces intenzifikácie a mechanizácie však nemohol prebehnúť na celej poľnohospodárskej 
pôde. V mnohých častiach EÚ intenzívne obhospodarovanie nebolo možné kvôli miestnym 
terénnym podmienkam – napr. strmým svahom, nekvalitnej pôde, odľahlosti územia, atď.  
Veľkým zmenám v poľnohospodárskej výrobe môže tiež brániť štruktúra miestnych fariem 
a spôsoby distribúcie pozemkov.  
 
Preto sa aj v  súčasnosti významné časti EÚ naďalej obhospodarujú extenzívnejším 
spôsobom, ktorý je dobre prispôsobený miestnym podmienkam. Takéto územia sú zvyčajne 
v rukách miestnych drobných poľnohospodárov a nie veľkých poľnohospodárskych 
podnikov. Ale zďaleka nie sú v menšine. Drobní poľnohospodári a extenzívne hospodáriace 
poľnohospodárske podniky stále predstavujú významnú časť zo 14 miliónov 
poľnohospodárov v EÚ. 
 
Aj keď nie sú také produktívne ako moderné veľké farmy, sú tieto poľnohospodárske 
systémy životne dôležitou súčasťou sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí 
Európy a ako také zohrávajú zásadnú úlohu v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej 
oblasti v rámci EÚ. Predstavujú významný zdroj miestnej zamestnanosti a príjmu, zabraňujú 
vyľudňovaniu vidieka a pomáhajú udržiavať existenciu vidieckych komunít. Sú životne 
dôležitým zdrojom potravín a produktov pre mnohé odľahlé vidiecke oblasti. A zohrávajú 
významnú úlohu pri udržiavaní bohatej a rozmanitej biodiverzity Európy. 
 
Napriek tomu, že majú taký veľký sociálno-ekonomicky význam sa životaschopnosť 
extenzívne riadených poľnohospodárskych podnikov v priebehu rokov stala neistou. V 
mnohých častiach EÚ boli poľnohospodári nútení opustiť svoju pôdu a hľadať alternatívne 
zdroje príjmu inde, čo má pre dotknuté vidiecke oblasti devastujúce sociálne a hospodárske 
dôsledky. V posledných desaťročiach bolo v rámci EÚ takto ukončené obhospodarovanie na 
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veľkých plochách. A odôvodnene sa očakáva, že opúšťanie poľnohospodárskej pôdy v 
Európe, najmä v extenzívne spásaných oblastiach, bude v nasledujúcich desaťročiach 
pokračovať. 
 
Opúšťanie pôdy do určitej miery zmierňuje Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá 
podporuje environmentálne prospešné poľnohospodárske postupy a vidiecke komunity v 
okrajových/menej produktívnych poľnohospodárskych oblastiach, a tiež vyžaduje, aby 
vlastníci pôdy udržiavali poľnohospodársku pôdu v „dobrom poľnohospodárskom a 
environmentálnom stave“, čo je podmienkou získania platieb v rámci SPP. 
 
1.2 Reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky  

Je nevyhnutné, aby si spoločnosť náležite vážila poľnohospodárov, ktorí hospodária na svojej 
pôde spôsobom, ktorý napomáha prírodnému prostrediu. Ako je uvedené vyššie, nielenže 
zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní sociálno-ekonomickej štruktúry a kvality životného 
prostredia európskych vidieckych oblastí, ale poskytujú spoločnosti aj širokú škálu 
environmentálnych tovarov a služieb. 
 
Táto dôležitá úloha by mala byť náležite reflektovaná a podporená príslušnými politickými 
záväzkami na všetkých administratívnych úrovniach. V tejto súvislosti musí zohrávať 
ústrednú úlohu aj Spoločná poľnohospodárska politika (SPP). Jej postupné reformy v 
priebehu rokov čoraz viac uznávali význam poskytovania podpory a stimulov pre túto 
dôležitú súčasť poľnohospodárskej komunity - najmä prostredníctvom posilnenia opatrení 
na rozvoj vidieka v rámci druhého piliera. Ich cieľom je pomôcť poľnohospodárom, ktorí žijú 
a pracujú v sťažených podmienkach, aby si zachovali ekonomickú životaschopnosť a 
pokračovali v produkcii environmentálne udržateľných výrobkov, ktoré sú v súlade s 
prírodným prostredím. 
 
Okrem toho, oddelenie poľnohospodárskych dotácií od výroby a zavedenie pravidiel 
krížového plnenia v rámci SPP poskytli poľnohospodárom príležitosť ľahšie reagovať na 
trhové podmienky a zároveň dodržiavať základné environmentálne normy. 
 
To však neznamená, že všeobecný trend smerom k intenzifikácii a zvýšenej špecializácii a 
mechanizácii sa zastaví (najmä v novších členských štátoch, v ktorých sa poľnohospodárske 
štruktúry a systémy v reakcii na trhové sily naďalej menia). V dnešnej spoločnosti však 
existuje tiež silná politická požiadavka, a to najmä pri využívaní verejných prostriedkov, aby 
sa kládol väčší dôraz na skutočnosť, že poľnohospodári nie sú iba výrobcami potravín, ale 
tiež správcami našej krajiny, ktorí poskytujú širokú škálu ekosystémových tovarov a služieb v 
prospech spoločnosti ako celku a ochrany nášho prírodného prostredia. 
 
V tejto súvislosti sa v snahe o neustále zvyšovanie efektívnosti a produktivity 
poľnohospodárstva nesmie prehliadať ústredná úloha poľnohospodárov, ktorí 
obhospodarujú svoju pôdu spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a je dobre 
prispôsobený miestnym podmienkam.  
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1.3 Politické záväzky EU a členských štátov v oblasti biodiverzity 

Poľnohospodárstvo je hlavným prispievateľom k biodiverzite, a to vďaka storočiam 
rozmanitých poľnohospodárskych tradícií, ktoré viedli k vzniku zložitej mozaiky 
poloprírodných biotopov v celej krajine. To zasa pritiahlo širokú škálu druhov fauny a flóry. 
Niektoré z nich, napr. chrapkáč poľný (Crex crex) a bocian biely (Ciconia ciconia) sú známe. V 
poloprírodných biotopoch si však našlo domov aj nespočetné množstvo menej známych 
druhov, napríklad modráčik bahniskový (Maculinea nausithous) a mnoho druhov orchideí. 
 
Prežitie týchto druhov je v súčasnosti úplne závislé od extenzívnych poľnohospodárskych 
systémov a praktík prispôsobených miestnym podmienkam. V posledných 50 rokoch však 
biodiverzita poľnohospodárskej pôdy v dôsledku kombinovaných vplyvov intenzifikácie 
poľnohospodárstva a opúšťania pôdy dramaticky poklesla. V súčasnosti v Európe zostáva len 
asi 15 - 25% z bývalých extenzívnych poľnohospodárskych plôch s vysokou prírodnou 
hodnotou. Populácie vtákov žijúcich v poľnohospodárskej krajine sa od 80. rokov 20. 
storočia znížili približne o 50%, ale medzičasom sa ustálili, zatiaľ čo populácie motýľov sa od 
roku 1990 znížili o 70% a zatiaľ nevykazujú známky zotavenia (Van Swaay et al 2010). 
 
Členské štáty EÚ si uvedomujú tento alarmujúci pokles biodiverzity v Európe a prijali dva 
kľúčové právne predpisy - smernicu o biotopoch7 a smernicu o vtákoch8. Ich cieľom je 
chrániť najcennejšie európske druhy a biotopy v celom svojom prirodzenom areáli rozšírenia 
v rámci EÚ. Celkovým cieľom smernice o vtákoch je zachovať a obnoviť populácie všetkých 
prirodzene sa vyskytujúcich druhov voľne žijúcich vtákov v EÚ na úrovni, ktorá zabezpečí ich 
dlhodobé prežitie. Smernica o biotopoch má podobné ciele ako smernica o vtákoch, ale 
zameriava sa na množstvo druhov iných ako vtáky, ako aj na určité typy biotopov. 
 
Tieto smernice sa nevzťahujú na všetky druhy rastlín a živočíchov v Európe (t. j. nie na celú 
biodiverzitu EÚ). Namiesto toho sa zameriavajú na podskupinu približne 2000 druhov (z 
približne 100 000 alebo viac druhov prítomných v Európe), ktoré sú také vzácne alebo 
ohrozené, že naliehavo potrebujú ochranu, aby sa zabránilo ich vyhynutiu. Tieto sa často 
označujú ako druhy európskeho významu alebo druhy v záujme Spoločenstva.  
 
Obe smernice vyžadujú, aby členské štáty urobili viac než len zabránili ďalšiemu zhoršovaniu 
stavu ochrany týchto druhov a typov biotopov európskeho významu. Musia tiež zaviesť 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby predmetné druhy a typy biotopov dosiahli priaznivý 
stav ochrany v celom svojom prirodzenom areáli v rámci EÚ. Skutočnosť, že biotop alebo 
druh nie je ohrozený (t. j. nie je priamo ohrozený vyhynutím), nevyhnutne neznamená, že je 
v priaznivom stave ochrany.  
 
Smernica o biotopoch a smernica o vtákoch sú základným kameňom politiky EÚ v oblasti 
biodiverzity. EÚ v roku 2012, si postavila za cieľ  zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity a 
znehodnocovanie ekosystémových služieb v EÚ, obnoviť ich v najväčšom vykonateľnom 

                                                      
7 Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Konsolidované znenie z  
1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva, kodifikované znenie smernice 
79/409/EEC. Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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rozsahu a súčasne zvýšiť mieru, akou EÚ prispieva k zamedzeniu celosvetovej strate 
biodiverzity.   
 
Odráža to silný politický záväzok hláv a vlád európskych štátov a biodiverzitu to stavia na 
popredné miesto v politickom programe EÚ. Posilnená stratégia EÚ v oblasti biodiverzity9 
prijatá v roku 2012 identifikuje šesť hlavných cieľových oblastí, v ktorých je potrebné prijať 
opatrenia na riešenie hlavných tlakov na prírodu a ekosystémové služby v EÚ. Jedným zo 
šiestich cieľov je zvýšenie prínosu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva k biodiverzite. 
 
Stratégia EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020 

Cieľom stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020 je zastaviť zhoršovanie stavu všetkých 
druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ o ochrane prírody, a dosiahnuť výrazné 
a merateľné zlepšenie ich stavu. Cieľom stratégie je zlepšiť integráciu biodiverzity do kľúčových 
odvetví, najmä prostredníctvom cieľov a opatrení na zvýšenie pozitívneho prínosu odvetvia 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva k ochrane biodiverzity a jej 
udržateľnému využívaniu. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, k tomuto cieľu prispejú existujúce 
nástroje v rámci SPP. Stratégia sa tiež zameriava na zlepšenie prepojenia medzi lokalitami sústavy 
Natura 2000 a v širšom priestore na rozvoj zelenej infraštruktúry. 

Cieľ 1 
Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ o 
prírode, a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu do roku 2020, aby v porovnaní so 
súčasnými hodnoteniami: i) o 100 % viac hodnotení biotopov a o 50 % viac hodnotení druhov podľa 
smernice o biotopoch vykázalo zlepšený stav ochrany a ii) o 50 % viac hodnotení druhov v rámci 
smernice o vtákoch vykazovalo bezpečný alebo zlepšený stav. 

Cieľ 2 
Do roku 2020 sa zabezpečí zachovanie a zlepšenie stavu ekosystémov a ich služieb vďaka zriadeniu 
zelenej infraštruktúry a obnoveniu aspoň 15 % znehodnotených ekosystémov. 

Cieľ 3 
A) Poľnohospodárstvo: Do roku 2020 maximalizovať poľnohospodársky využívané plochy (trávnaté 
plochy, orná pôda a trvalé plodiny), na ktoré sa vzťahujú opatrenia SPP súvisiace s biodiverzitou, aby 
sa zabezpečilo zachovanie biodiverzity a dosiahlo merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a 
biotopov, ktoré závisia od poľnohospodárstva alebo na ktoré má poľnohospodárstvo vplyv, a 
merateľné zlepšenie poskytovania ekosystémových služieb v porovnaní s východiskovou hodnotou 
posudzovania stavu biodiverzity v EÚ z roku 2010, čím by sa prispelo k posilneniu udržateľného 
obhospodarovania. 
 
Európska komisia tiež zdôraznila, že účinné riadenie a obnova chránených území v sústave 
Natura 2000 je ústredným prvkom pri dosahovaní cieľa EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2020. 
 

                                                      
9 Úplny text Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity je dostupný na: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf


 

 8 

1.4 Sústava Natura 2000   

Ústredným prvkom smerníc o ochrane prírody je vytvorenie sústavy Natura 2000 na území  
celej EÚ. Sústava NATURA 2000 pozostáva z lokalít európskeho významu (SCI) a osobitne 
chránených území (SAC) vyhlásených podľa smernice o biotopoch a osobitne chránených 
území (SPAs) vyhlásených podľa smernice o vtákoch (ďalej len „územia Natura 2000“). 
Spôsob riadenia a ochrany týchto území je podrobnejšie vysvetlený v kapitole 3. 
 
Doteraz bolo do sústavy Natura 2000 zaradených vyše 26 000 lokalít. Spoločne pokrývajú 
približne 18% rozlohy EÚ na pevnine a významné morské oblasti. Natura 2000 však nie je 
sústavou prísnych prírodných rezervácií, pri jej implementácii sa uplatňuje odlišný prístup, 
ktorý plne uznáva, že človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody, a spoločne najlepšie 
koexistujú vo vzájomnom partnerstve.  
 

 
 
1.5 Partnerstvo medzi poľnohospodármi a spoločnosťou  

Dôležitosť poľnohospodárov pre sústavu Natura 2000 sa odráža v skutočnosti, že 
poľnohospodárska pôda predstavuje približne 40% celkovej plochy zaradenej do sústavy 
Natura 2000. Vysoká úroveň biodiverzity sa zvyčajne viaže s nízkou produktivitou 
poľnohospodárstva a preto sa väčšina poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 
nachádza v okrajovejších poľnohospodárskych oblastiach. Typické príklady zahŕňajú 
vysokohorské lúky a pasienky, stepné planiny, vresoviská a vlhké trávne porasty.  

V niektorých z týchto oblastí je pravdepodobné, že existujúce poľnohospodárske systémy a 
postupy budú zlučiteľné s ochranou druhov a biotopov, pre ktoré bola lokalita vyhlásená v 
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rámci sústavy Natura 2000, a dôraz sa bude klásť na nájdenie spôsobov, ako pokračovať v 
podpore takéhoto obhospodarovania a náležitým spôsobom oceniť dotknutých 
poľnohospodárov. V iných oblastiach sa už od tradičného spôsobu obhospodarovania 
upustilo alebo bolo konvertované na inú formu poľnohospodárstva, ktorá je menej 
zlučiteľná s prírodou. V takom prípade bude potrebné nájsť spôsoby, ako znovu zaviesť 
kompatibilné poľnohospodárske systémy alebo upraviť existujúce postupy tak, aby boli  
schopné opäť prispievať k ochrane biotopov a druhov európskeho významu, pre ochranu 
ktorých bola lokalita vyhlásená. 
  
To si vyžaduje dôrazný partnerský prístup medzi dotknutými poľnohospodármi, orgánmi 
verejnej moci zodpovednými za politiky v oblasti poľnohospodárstva a ochrany prírody a 
občianskou spoločnosťou. Cieľom tohto usmernenia je ilustrovať, ako možno dosiahnuť, aby 
toto partnerstvo fungovalo efektívne v prospech všetkých. Usmernenie poskytuje prehľad 
hlavných problémov, ktoré treba zvážiť, pokiaľ ide o vzťah medzi poľnohospodárstvom 
a sústavou Natura 2000, a ponúka rad praktických nápadov, príkladov a odporúčaní 
týkajúcich sa manažmentu poľnohospodárskej pôdy v územiach sústavy Natura 2000 na 
základe skúseností z osvedčených postupov z celej EÚ. 
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2. POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA V SÚSTAVE 
NATURA 2000 

 

Čo nájdete v tejto kapitole?  
 
Táto kapitola poskytuje prehľad o úlohe, ktorú zohrávajú rôzne poľnohospodárske systémy a 
postupy pri podpore ochrany biotopov a druhov Natura 2000. Načrtáva aká 
poľnohospodárska pôda je zahrnutá do sústavy Natura 2000, a identifikuje tie biotopy a 
druhy chránené podľa oboch smerníc EÚ o ochrane prírody, ktoré sú osobitne prepojené s 
poľnohospodárstvom. Zameriava sa na hlavné tlaky a hrozby prameniace pre tieto druhy a 
typy biotopov z poľnohospodárstva a na to, ako rôzne aspekty riadenia poľnohospodárstva 
môžu ovplyvniť ich ochranu. 
 
2.1 Aký druh poľnohospodárskej pôdy je zahrnutý do sústavy Natura 2000?  

Agro-ekosystémy10 reprezentujú v priemere 38% celkovej plochy sústavy Natura 2000 v EU 
(EEA, 2010), a územia Natura 2000 zahŕňajú 10.6% (alebo 22.2 milióna ha) celkovej plochy 
poľnohospodárskej plochy v rámci EU-27 (pozri obrázok 2.1). 

Obrázok 2.1 Podiel poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 
Poznámka: Percentuálne hodnoty UAA v rámci sústavy Natura 2000 sa odhadujú pomocou tried 
krajinnej pokrývky Corine. Zdroj: European Commission, 2013a.  

 

                                                      
10 Termín “agro-ekosystémy” používaný v tejto časti zahŕňa nasledujúce triedy krajinnej pokrývky CORINE Land Cover (CLC): 

- Pravidelne obrábaná pôda, ktorá zahŕňa nezavlažovanú ornú pôdu (trieda CLC 211), trvalo zavlažovanú pôdu (212), 
ryžové polia (213), vinice (221), ovocné stromy a plantáže ovocnín (222), olivové háje (223), trávne porasty, lúky a 
pasienky (231) a jednoročné plodiny s trvalými kultúrami (241). 

- Zmiešaná obrábaná pôda: mozaika polí, lúk a trvalých kultúr (242), prevažne poľnohospodárske areály s výrazným 
podielom prirodzenej vegetácie (243) a agro-lesnícke oblasti (244). 

- Poloprírodné oblasti s možnosťou extenzívneho obhospodarovania: prirodzené lúky (321), vresoviská, slatiny a 
kosodrevina (322), sklerofilná vegetácia (323). 
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Je potrebné poznamenať, že výraz „poľnohospodárska pôda“ je v tomto kontexte oveľa širší 
ako oblasť klasifikovaná ako využívaná poľnohospodárska pôda v iných kontextoch, 
napríklad v štatistikách o zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov a o úrode 
Community Farm Structure Surveys and Crops statistics11. 

Väčšina poľnohospodárskej pôdy v územiach sústavy Natura 2000 bola obhospodarovaná 
extenzívne, a preto jej existencia do značnej miery závisí od pokračovania takýchto 
poľnohospodárskych systémov (pozri rámček 2.1). Veľký dôraz sa kladie na podporu 
pozitívnych ochranných opatrení v rámci poľnohospodárskych systémov, ktoré sú ekologicky 
aj ekonomicky udržateľné. Nízko intenzívne poľnohospodárske systémy v sústave Natura 
2000 sa zvyčajne vyvíjali dlhodobo, pričom štruktúry fariem a poľnohospodárske postupy 
boli úzko prispôsobené miestnym podmienkam. Všeobecne medzi ne patria: 

o chovy hospodárskych zvierat, v ktorých kŕmnymi oblasťami je prevažne poloprírodná 
vegetácia vrátane pasienkov, vresovísk a krovín, 

o  orná pôda s nízkou intenzitou produkcie (napríklad na málo úrodných pôdach, v 
suchých, slaných alebo podmáčaných oblastiach alebo na odľahlých miestach), často sa 
striedajúca s poloprírodnou úhorovou vegetáciou, 

o trvalé kultúry s nízkou intenzitou hospodárenia, napríklad staré tradične 
obhospodarované ovocné sady a olivové háje, a 

o zmiešané systémy chovu hospodárskych zvierat a ornej pôdy a/alebo trvalých kultúr.  
Medzi také systémy patrí aj poľnohospodárska pôda s mozaikou nízko intenzívneho 
poľnohospodárstva a hodnotnými krajinnými prvkami, ktoré môžu podporovať vysokú 
druhovú biodiverzitu. 

Nízko intenzívne chovy dobytka sa často nachádzajú v lokalitách sústavy Natura 2000, 
pretože udržiavajú veľké plochy poloprírodných pasienkov a lúk, vresovísk a krovín, ktoré sú 
domovom mnohých rastlinných a živočíšnych druhov európskeho významu a formujú 
krajinu našich vrchovín, pohorí a ďalších oblastí. Druhy ako svišť vrchovský tatranský 
(Marmota marmot latirostris) a vzácne druhy motýľov (napr. Colias myrmidone a Erebia 
calcaria) sa vyskytujú na horských pastvinách a lúkach, ktoré sú extenzívne spásané. 

Územia s extenzívnou produkciou na ornej pôde, ako sú suché stepné krajiny s pestovaním 
obilnín, sú často vyhlasované za lokality sústavy Natura 2000, pretože podporujú vzácne a 
vysoko ohrozené druhy burín, cicavce, ako je škrečok balkánsky (Mesocricetus newtoni) a 
syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), a veľké populácie niektorých globálne ohrozených 
druhov vtáky vrátane dropa fúzatého (Otis tarda) a sokola bielopazúrového (Falco 
naumanni). Nevyhnutnou súčasťou hodnoty týchto systémov z hľadiska ochrany prírody je 
pôda ležiaca úhorom alebo vyňatá z produkcie, ako aj riedka a heterogénna štruktúra 
vegetácie, v prípade úhorov aj pestovania plodín. 
                                                      
11 V prieskumoch štruktúry fariem Spoločenstva (FSS) znamená využívaná poľnohospodárska pôda (UAA) celkovú plochu 
ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých kultúr a záhrad, ktoré sú využívané bez ohľadu na typ vlastníctva alebo ako 
súčasť obecnej pôdy. UAA nezahŕňa nevyužívanú poľnohospodársku pôdu, lesy a zastavané pozemky, poľnohospodárske 
dvory, poľné cesty, rybníky atď. UAA je tiež definovaná v kontexte štatistík o plodinách (nariadenie Rady (EHS) č. 837/90 z 
26. marca 1990 a nariadenie Rady Nariadenie (EHS) č. 959/93 z 5. apríla 1993) ako 1) Plocha, na ktorej sa pestujú obilniny, 
pre každú skupinu obilnín a pre každú obilninu (ako je uvedené v prílohách), ktorej produkcia presahuje 50 000 ton za rok a 
2) Oblasti ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých kultúr a iných častí UAA. Medzi trvalé trávne porasty patria aj 
časti UAA mimo poľnohospodárskych fariem. V súčasnosti existujú veľké rozdiely medzi UAA založenou na zisťovaní 
štruktúry fariem a štatistikou plodín v dôsledku rôznych definícií uvedených v zisťovaniach. 
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Nízko intenzívne silvo-pastoračné systémy, ktoré kombinujú pestovanie plodín a pastvu 
zvierat so stromami, ako sú “dehesa” a “montado”, sú poľnohospodárske systémy s 
jedinečnými vlastnosťami, ktoré podporujú mnoho druhov európskeho významu, ako je 
napríklad jašterica Schreiberova (Lacerta schreiberi) a orol iberský (Aquila adalberti). 

Trvalé kultúry s nízkou intenzitou produkcie, vrátane ovocných a orechových sadov, 
olivových hájov a viníc sa často vyskytujú v oblastiach sústavy Natura 2000, pretože ich 
štrukturálna bohatosť vrátane mozaík terás, živých plotov, trávnych porastov a ďalších 
poloprírodných vegetačných prvkov poskytuje vhodné prostredie pre mnohé druhy, ktoré 
boli pôvodne spojené s otvorenými lesmi a/alebo skalnatými biotopmi. Tradičné sady sú 
vhodné pre širokospektrálne druhy, ktoré vyžadujú komplex biotopov, ako je mlok 
hrebenatý (Triturus cristatus), a pre saprofiticke druhy hmyzu, ktoré sú závislé od 
rozpadajúceho sa dreva, ako je napríklad roháč veľký (Lucanus cervus). Na trvalých kultúrach 
sa nachádza veľa druhov vtákov, vrátane sedmohláska olivového (Hippolais olivetorum). 
Netopiere, ako napríklad podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) nachádzajú potravu v 
tradičných sadoch. Nízko intenzívne trvalé kultúry sa tiež cenia pre svoje krajinárske 
vlastnosti a kultúrne a historické prepojenia. 

Niekoľko druhov Natura 2000 sa nachádza aj na intenzívne obhospodarovanej 
poľnohospodárskej pôde. Patria k nim niektoré medzinárodne významné zimujúce 
populácie husí a labutí, napríklad bernikla bielolíca (Branta leucopsis) a labuť spevavá 
(Cygnus cygnus), ktoré sa v zime pasú na intenzívne obhospodarovaných trávnych porastoch 
a obilninách. Škrečok poľný (Cricetus cricetus), ktorý je uvedený v prílohe IV smernice o 
biotopoch, a preto si vyžaduje prísnu ochranu podľa článku 12, sa vyskytuje na ornej pôde v 
porastoch krmovín a okrajovej vegetácii, kde je k dispozícii dostatok zdrojov potravy 
a vhodný úkryt. 

Rámček 2.1 Vzťah medzi oblasťami s vysokou prírodnou hodnotou a Natura 2000 

Koncept poľnohospodárskej oblasti s vysokou prírodnou hodnotou (HNV) bol vo veľkej miere prijatý 
v poľnohospodárskej politike v celej Európe. Poľnohospodárska pôda s HNV zahŕňa tie oblasti v 
Európe, v ktorých je poľnohospodárstvo hlavným (zvyčajne dominantným) využívaním pôdy a 
podporuje alebo je spojené s vysokou diverzitou druhov a biotopov alebo s výskytom druhov 
európskeho a/alebo národného významu, a/alebo regionálneho významu, alebo ich kombinácie 
(Beaufoy & Cooper, 2008; Cooper et al, 2007; Oppermann et al., 2012). V rámci tejto definície sú 
identifikované tri typy poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou: 

•Typ  1: Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie 
•Typ 2: Poľnohospodárska pôda s mozaikou extenzívneho poľnohospodárstva a prírodnými a 
štrukturálnymi prvkami, ako sú okraje polí, živé ploty, kamenné múry, lesíky alebo kroviny, atď. 
•Typ  3: Poľnohospodárska pôda podporujúca vzácne druhy alebo vysoký podiel ich európskej alebo 
svetovej populácie. 
V praxi sa v územiach Natura 2000 značne prekrýva poľnohospodárska pôdou s vysokou prírodnou 
hodnotou a poľnohospodárska pôda všeobecne, pretože HNV pôda typu 3 bola identifikovaná na 
základe informácií zo sústavy Natura 2000, ako aj informácií ohľadom významných vtáčích oblastí 
(IBA), významných motýlích oblastí (PBAs), a ďalších vhodných národných databáz o biodiverzite 
(ďalšie podrobnosti pozri v Paracchini et al. 2008). 

Tieto dva koncepty sa však navzájom jasne odlišujú. Poľnohospodárska pôda HNV je široký pojem 
pokrývajúci celú biodiverzitu a nemá právnu silu. Natura 2000 je naopak viazaná právnymi predpismi 
EÚ. Oblasti poľnohospodárskej pôdy sú zahrnuté do sústavy Natura 2000 iba vtedy, ak majú kľúčový 
význam pre jeden alebo viac druhov a typov biotopov chránených v EÚ podľa smernice o biotopoch 
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alebo smernice o vtákoch (t. j. nie všetky oblasti, v ktorých sa vyskytujú tieto druhy a biotopy, sú 
zahrnuté do sústavy Natura 2000 - pozri kapitolu 3). Po zaradení územia do sústavy Natura 2000 
majú členské štáty zákonnú povinnosť spravovať tieto lokality spôsobom, ktorý zabezpečí zachovanie 
druhov a typov biotopov, pre ochranu ktorých bolo územie vyhlásené.  

Viac podrobností o poľnohospodárskych systémoch a manažmente biotopov a druhov je v 
Kapitole 4. 

2.2 Ktorých typov biotopov a druhov európskeho významu sa to týka ?   

Mnohé z biotopov sústavy Natura 2000 a druhov európskeho významu, ktoré sú chránené 
podľa smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, závisia od poľnohospodárskych postupov 
alebo sú s nimi spojené (pozri tabuľku 2.1). Z toho dôvodu je im v tomto dokumente 
venovaná osobitná pozornosť a kvôli ľahkej orientácii sa jednoducho nazývajú „kľúčové 
biotopy poľnohospodárskej pôdy” a „kľúčové druhy na poľnohospodárskej pôde”. 

Je dôležité poznamenať, že podľa ustanovení smernice o biotopoch sú do sústavy Natura 
2000 zahrnuté iba najdôležitejšie jadrové lokality pre ochranu týchto typov biotopov a 
druhov, a nie všetky oblasti, v ktorých sa vyskytujú. Ako ukazuje tabuľka 2.1, v prípade 
niektorých typov biotopov je len 20% - 30% z ich celkovej rozlohy chránených v sústave 
Natura 2000. 

2.2.1 Kľúčové typy poľnohospodárskych biotopov európskeho významu 

Príloha I k smernici o biotopoch uvádza 58 typov biotopov (z ktorých 23 je prioritných typov 
biotopov 12), ktoré sa považujú za kľúčové biotopy poľnohospodárskej pôdy, pretože závisia 
od extenzívnych poľnohospodárskych postupov alebo sú s nimi prepojené. Patria do ôsmich 
širších skupín biotopov (European Commission, 2013b). Tieto sú stručne opísané nižšie. 
Podrobnejšie informácie o každom type biotopu sú uvedené v prílohe A. 
 
Viac ako tretina týchto biotopov (24) sa považuje za plne závislé od vhodných 
poľnohospodárskych postupov (Halada et al, 2011). Sú to biotopy, v ktorých druhové 
zloženie podliehalo selekcii počas mnohých desaťročí alebo storočí a zodpovedá tak 
podmienkam lokality, ako aj typu a intenzite manažmentu. Ukončenie tohto manažmentu a 
významné zmeny v intenzite manažmentu vedú k (zvyčajne nezvratným) zmenám v 
štruktúre biotopov a zložení druhov. 
 
Ďalších 34 biotopov sa považuje za čiastočne závislých na poľnohospodárstve, pretože 
manažment buď predlžuje existenciu biotopu blokovaním sukcesie, alebo 
rozširuje/zachováva zväčšenú oblasť distribúcie biotopov. V prípade niektorých biotopov, sú 
na poľnohospodárstve závislé len niektoré ich subtypy alebo biotopy len v časti ich 
rozšírenia. Niektoré vzácne typy prírodných biotopov v extrémnejších klimatických 
podmienkach by sa mali chrániť pred akýmkoľvek poľnohospodárskym využitím. 
 
 
 

                                                      
12 Smernica o biotopoch identifikuje v prílohe I podskupinu 72 typov biotopov ako prioritné prírodné biotopy, pretože im 
hrozí zánik a pretože Spoločenstvo má za ne osobitnú zodpovednosť s ohľadom na to, že časť ich prirodzeného areálu 
zasahuje na územie EÚ. Podobne, v prílohe II, existuje podskupina druhov, ktoré sú označené ako prioritné druhy pretože 
Spoločenstvo má za ne osobitnú zodpovednosť. 
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Atlantické slané lúky s Limonium spp.  
(Foto: Dr J.P. Doody) 

 
Vápencové pevné duny v oblasti Sefton 

Coast (Foto: John Houston) 
 
 

 
Severoatlantické vlhké vresoviská v oblasti 
New Forest, Anglicko (Foto: Steve Humble) 

 
Matorrral s Juniperus v strednom Taliansku.  
(Photo: Foreste Casentinesi National Park) 

o Pobrežné a halofytné biotopy  

Pobrežné slané lúky a močiare okolo pobrežia 
Atlantického oceánu, Severného mora a pobrežia v 
boreálnej oblasti boli často spásané a bez pastvy by 
boli degradované. Sezónne sa pasie aj na 
vnútrozemských slaných lúkach a močiaroch. 
 
o Pobrežné pieskové duny a vnútrozemské duny 
 

Pevné duny s trávnymi porastmi a krovinami sú často 
závislé od extenzívnej pastvy, ktorá zastaví sukcesiu a 
udržiava otvorené biotopy. “Machair” je špecifická 
pobrežná piesková krajina, ktorá sa vyvinula počas 
storočí trvajúcej extenzívnej pastvy a rotačného 
pestovania plodín. Vnútrozemské duny a piesočné 
vresoviská s trávou a krovinami si vyžadujú extenzívne 
spásanie alebo kosenie a cielenú úroveň miernej 
disturbancie, aby nezarástli krovinami. 
 
o Vresoviská a kroviny mierneho pásma a boreálnej 

oblasti  
 

Suché vresoviská sú poloprírodné biotopy, ktoré sa 
vyvinuli z lesov následkom dlhého obdobia pastvy a 
vypaľovania. Historicky sa využívali ako trvalé pasienky 
v zmiešaných poľnohospodárskych systémoch. 
Poskytovali tiež palivo, podstielku pre hospodárske 
zvieratá, zimné krmivo, materiál na otiepkové strechy a 
dokonca na stavbu ciest. Vlhké vresoviská sú tiež 
niekedy extenzívne spásané, ale sú veľmi citlivé na 
poškodenie nadmerným spásaním. Alpské vresoviská 
sú tradične spásané sezónne v období sezónneho 
presunu dobytka, ako aj voľne žijúcimi živočíchmi. 
Boreálne vresoviská sú spásané sobmi. 
 
o Sklerofilné kroviny (matorral) 
V oblasti Stredomoria sa nachádzajú biotopy 
sklerofilných krovín. Na lokalitách s extrémnymi 
podmienkami sa vyskytujú malé plochy prírodnej 
vegetácie, ktoré by mali ostať bez zásahu. Najčastejšie 
sú to však sekundárne biotopy, ktoré vznikli ničením 
dubových lesov a následnou, storočiami trvajúcou, 
pastvou oviec a kôz a pravidelným vypaľovaním. 
Napríklad krovité formácie borievky na vresoviskách 
alebo vápenatých lúkach sú rozšírené takmer vo 
všetkých regiónoch Európy a zachovanie 
charakteristickej mozaiky týchto krovín a trávnych 
porastov závisí od extenzívnej pastvy.  
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Druhovo bohaté lúky v Českej republike   
(Foto: Správa Národného parku Krkonoše) 
 

 
 

Slatiny s vysokým obsahom báz (Foto: Viera 
Šefferová Stanová) 

 
Vápencové chodníky v oblasti Burren (Írsko) 
(Foto: Sharon L. Parr) 

 
Pasienok s drevinami vo Švédsku  
(Foto: Jens Johannesson) 

 
o Prírodné a poloprírodné lúky 
 

Formácie trávnych porastov v Európe predstavujú 
široký rámec typov a podtypov, od veľmi suchých, 
riedko porastených prírodných trávnych porastov 
po aluviálne lúky a vlhké lúky s porastom Molinia,  
od vysokohorských trávnych porastov, cez dehesy 
so vždyzelenými dubmi (Quercus) až po stepné  
trávne porasty. Rovnako sa líši ich manažment. 
Najrozšírenejšie sú kosné lúky. 
 
 
o Rašeliniská a slatiny 
Väčšina rašelinísk poskytuje len veľmi nekvalitné 
krmivo a sú veľmi citlivé na prepásanie. Preto sa na 
mnohých rašeliniskách nepasie, a v prípade, že áno 
musí byť pastva starostlivo regulovaná. Slatiny sa 
väčšinou pre poľnohospodárstvo nevyužívajú, ale 
niektoré menej vlhké typy slatinných biotopov sú 
mierne prepásané alebo sa na nich zbiera 
podstielkový materiál pre dobytok. 
 

 
o  Skalnaté biotopy 
Vápencové chodníky si vyžadujú pasenie a/alebo 
orezávanie, aby si zachovali svoj otvorený 
charakter a sú spásané ako súčasť mozaiky 
poloprírodných trávnych a krovitých biotopov. 
Skalnaté biotopy sa môžu tiež vyskytovať ako 
súčasť väčšej mozaiky spásaných poloprírodných 
biotopov, napríklad na horských pastvinách alebo v 
rámci severských alvarov. 
 
o Pasienky a lúky porastené drevinami 
 
Fínsko-škandinávske pasienky a lúky s drevinami sú 
pozostatky bývalých, v minulosti rozšírených 
poľnohospodárskych systémov, kde sa páslo v 
oblastiach s rozptýlenými stromami a krovinami, 
ktoré sa tradične zbierali na kŕmenie 
hospodárskych zvierat. 
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Tabuľka 2.1 – Kľúčové typy biotopov európskeho významu viazané na poľnohospodársku 
krajinu 

Kľúč / zdroje: Agri dep = závislosť typu biotopu od poľnohospodárstva (podľa Halada et al (2011): 3 = úplne 
závislý na poľnohospodárskom manažmente, 2 = čiastočne závislý, 1 = čiastočne závislý, ale iba pre niektoré 
podtypy biotopov alebo časti distribúcie. Priorita = Prioritný biotop podľa Prílohy 1 smernice o biotopoch. % 
N2K = podiel výmery biotopu, ktorý je chránený v rámci lokalít Natura 2000, ako sa uvádza v Dodatku k 
Pokrytiu biotopov a druhov pomocou sústavy Natura 2000 v správe podľa článku 17 (ETC/BD, 2008).  % UFC: 
Podiel výmery biotopu* s nepriaznivým stavom ochrany sa vypočítal ako podiel súčtu výmery každého typu 
biotopu v členskom štáte a biogeografickom regióne, kde bol biotop celkovo klasifikovaný, že je nepriaznivom 
stave ochrany, a celkovej plochy typu biotopu uvedenej v správe (databáza ETC/BD 2008, článok 17). % XX: 
Podiel plochy biotopu* s neznámym stavom ochrany sa vypočítal rovnakým spôsobom. (Poznámka: 
predpokladá sa, že celá výmera typu biotopu, ktorého stav bol vyhodnotený ako nepriaznivý je v nepriaznivom 
stave ochrany, keďže v usmerneniach pre podávanie správ podľa článku 17 sa uvádza že, aj keď určitý podiel 
typu biotopu môže byť stále v priaznivom stave, celkovo môže byť stav typu biotopu vyhodnotený ako 
nepriaznivý). * Nezahŕňa Rumunsko (RO) a Bulharsko (BG). Prítomnosť biotopu v Rumunsku a Bulharsku sa 
riadi kontrolným zoznamom ETC/BD Habitat13. 

POZNÁMKA: V dôsledku pristúpenia Chorvátskej republiky do EÚ bol pridaný ďalší trávny biotop, ktorý je závislí 
od kosenia: 6540 Submediteránne lúky s Molinio-Hordeion secalini  

Zdroj: Smernica Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky 
upravujú určité smernice v oblasti životného prostredia 

Kód Typ biotopu  Agri 
dep 

Prioritný 
typ 

biotopu 

% N2K % UFC % XX 

1330 Atlantické slané lúky 1  65% 100% 0% 
1340 Vnútrozemské slané lúky 2 * 51% 100% 0% 
1530 Panónske slané stepi a slaniská 1 * 55% 100% 0% 
1630 Boreálne baltské pobrežné lúky 2 * 71% 100% 0% 
2130 Pevné duny s bylinnou vegetáciou (“sivé duny”) 1 * 57% 95% 1% 
2140 Odvápnené pevné duny s Empetrum nigrum 1 * 58% 93% 0% 
2150 EU – atlantické odvápnené pevné duny (Calluno-

Ulicetea) 
1 * 41% 28% 72% 

2190 Vlhké dunové previsy 2  51% 93% 6% 
21A0 Machairs ( v Írsku) 3 * 27% 100% 0% 
2250 Pobrežné duny s porastami borievky  (Juniperus spp.) 2 * 67% 76% 24% 
2310 Suché pieskové vresoviská s Calluna a Genista 1   68% 100% 0% 
2320 Suché pieskové vresoviská s Calluna a Empetrum 

nigrum 
1   43% 99% 1% 

2330 Otvorené lúky kontinentálnych dún s Corynephorus a 
Agrostis  

1   43% 98% 2% 

2340 Kontinentálne panónske duny 3 * 29% 100% 0% 
4010 Severoatlanické vlhké vresoviská s Erica tetralix 3  36% 100% 0% 
4020 Atlantické vlhké vresoviská mierneho pásma s Erica 

ciliaris a Erica tetralix 
3 * 41% 16% 84% 

4030 Európske suché vresoviská  3  37% 52% 47% 
4040 Suché atlantické pobrežné vresoviská s Erica vagans 3 * 33% 63% 0% 
4060 Alpínske a subalpínske (boreálne) vresoviská 1   73% 22% 4% 
4090 Endemické stredozemné vresoviská s hlodášovým 

kríkom  
2   62% 2% 91% 

                                                      
13 ETC/BD (2012) Kontrolný zoznam biotopov :http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5120 Horské porasty s Cytisus purgans 1   73% 0% 92% 
5130 Porasty Juniperus communis na vresoviskách alebo 

vápenatých lúkach  
2   30% 47% 7% 

5210 Matorral s Juniperus spp. 1   65% 0% 86% 
5330 Teplé stredozemné a predpúštne kroviny  1   69% 15% 77% 
5420 Sarcopoterium spinosum phryganas 2   85% 0% 6% 
5430 Krétske porasty (Euphorbio-Verbascion) 2   79% 0% 7% 
6110 Krasové vápencové lúky (Alysso-Sedion albi) 1 * 57% 12% 78% 
6120 Suché pieskové vápencové lúky 2 * 18% 99% 1% 
6140 Kremičité pyrenejské lúky s Festuca eskia  2   90% 64% 11 
6150 Kremičité alpské a boreálne lúky  2   58% 10% 0% 
6160 Kremičite iberské lúky s Festuca indigesta  2   68% 0% 100% 
6170 Alpské a subalpské vápencové lúky 2   64% 26% 31% 
6180 Makronézske horské lúky 2   86% 100% 0% 
6190 Panónske skalné lúky (Stipo-Festucetalia pallentis) 3   47% 63% 0% 
6210 Poloprírodné suché lúky a krovinaté fácie na 

vápenatých substrátoch (Festuco-Brometalia) 
3   49% 49% 23% 

6220 Pseudostep s trávami a ročnými porastami (Thero-
Brachypodietea) 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Lúky bohaté na druhy Nardus na kremičitých 
substrátoch v horských oblastiach (a podhorské oblasti 
v kontinentálnej Európe) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Subpanónske stepné lúky 2 * 67% 100% 0% 
6250 Panónske stepné lúky na spraši 3 * 39% 99% 1% 
6260 Panónske stepi na pieskoch 3 * 33% 100% 0% 
6270 Fínsko – škandinávske nížinné druhovo bohaté suché 

až stredne vlhké lúky 
3 * 22% 100% 0% 

6280 Severské alvary a ploché skaly z prekambrického 
vápenca  

3 * 54% 53% 0% 

62A0 Východné substredozemské suchomilné lúky 
(Scorzoneratalia villosae) 

3   95% 91% 0% 

6310 Tuholisté spásané lesy (dehesy) so vždyzelenými dubmi 
(Quercus spp.) 

3   65% 0% 98% 

6410 Bezkolencové lúky (Molinion caeruleae) 3   35% 94% 4% 
6420 Stredozemné lúky s vysokým bylinným a rákosovým 

porastom (Molinio-Holoschoenion) 
2   65% 3% 95% 

6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá nížin a 
horského až alpského stupňa 

1  44% 77% 23% 

6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion ( Cnidion dubii) 3   52% 100% 0% 
6450 Severné boreálne aluviálne lúky 3   18% 100% 0% 
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
3   46% 89% 6% 

6520 Horské kosné lúky  3   51% 99% 1% 
6530 Fínsko-škandinávske lúky s drevinami 3 * 54% 100% 0% 

6540 Submediteránne lúky s Molinio-Hordeion secalini 3  n/a n/a n/a 

7210 Vápnité slatiny s Cladium mariscus a druhmi zväzu 
Caricion  davallianae 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 2   43% 97% 0% 
8230 Prvotná vegetácia na povrchoch skál (Sedo-

Scleranthion alebo Sedo albi-Veronicion dillenii) 
1  34% 9% 82% 

8240 Vápencové chodníky  2 * 47% 27% 37% 
9070 Fínsko-škandinávske pasienky porastené drevinami 3   19% 100% 0% 
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Lycaena dispar (Foto: P. Dzierza) 

 
Iris humilis v trávnych porastoch na 
pieskoch v Maďarsku (Foto: Wikimedia 
Commons) 

2.2.2 Kľúčové druhy európskeho významu na poľnohospodárskej pôde 

Príloha II smernice o biotopoch obsahuje 197 druhov alebo poddruhov, ktoré sú asociované 
s agroekosystémami alebo trávnatými ekosystémami14. Medzi ne patrí 115 druhov rastlín, 
48 druhov bezstavovcov, 4 druhy obojživelníkov, 89 druhov plazov a 21 druhov cicavcov. Z 
prílohy I smernice o vtákoch sa považuje 62 zo 195 druhov vtákov za kľúčové druhy 
poľnohospodárskej pôdy15. Všetkých 259 druhov je uvedených v prílohe B tohto usmernenia 
s spolu s preferenciami biotopov. 

Prežitie veľkej časti týchto kľúčových druhov v EÚ závisí od pokračovania extenzívnych 
tradičných poľnohospodárskych postupov. Väčšina druhov (215) je viazaná hlavne na trávne 
porasty, 11 druhov je závislých na extenzívnom 
pestovaní poľnohospodárskych plodín a 30 druhov si 
vyžaduje oboje. 

o Rastliny  

Niektoré uvedené druhy rastlín sú endemické, s 
malým areálom výskytu a je možné ich chrániť v 
prírodných rezerváciách. Iné druhy boli však 
donedávna rozšírenejšie a ich stav sa zhoršil z 
dôvodu straty ich biotopov a upustenia od 
tradičného extenzívneho poľnohospodárstva, ktoré 
ich udržiavalo. Zoznam obsahuje buriny na ornej 
pôde, ktoré boli dosť hojné a rozšírené po celej 
Európe, ale teraz zostávajú iba v malých 
fragmentovaných populáciách v oblastiach, kde 
pretrvala extenzívna produkcia obilnín.     

o Bezstavovce  

Zoznam druhov bezstavovcov viazaných na trávne 
porasty obsahuje 17 druhov motýľov a 8 druhov môľ. 
Patria sem motýle, ktoré boli donedávna rozšírené na 
kosných lúkach, vlhkých lúkach (s porastami rodu 
Molinia a slatiny) alebo na vápenatých pasienkoch, 
ale v dôsledku straty týchto extenzívne 
obhospodarovaných trávnych porastov došlo k 
                                                      
14 Vo východiskovej správe EÚ o biodiverzite (EEA, 2010) sa kľúčové poľnohospodárske druhy identifikovali ako druhy, ktoré 
využívajú ako preferovaný biotop agroekosystémy a/alebo trávne porasty. Vo vysvetlivkách EEA sa uvádza, že povaha 
prepojenia medzi druhmi a ich biotopmi je vyjadrená v troch kategóriách: 

• preferovaný biotop: hlavný biotop druhu, druh zvyčajne využíva tento biotop pre svoj život alebo s týmto typom 
biotopu je spojená významná časť jeho populácie  

• vhodný biotop: biotop, v ktorom sa druh pravidelne vyskytuje, ale nie je preferovaným biotopom alebo nie je 
možné určiť preferovaný biotop (u druhov žijúcich pravidelne v niekoľkých typoch biotopov) 

• príležitostný biotop: druh žije niekedy v tomto type biotopu, ale iba okrajovo alebo len malá časť populácie druhu 
tento biotope využíva.  

15 Kľúčové druhy vtákov na poľnohospodárskej pôde sú definované ako druhy uvedené v prílohe I k smernici o vtákoch, 
ktorých viac ako 10% ich európskej populácie sa vyskytuje v jednom alebo viacerých typoch poľnohospodárskych biotopov 
aspoň v jednom z ročných období (Tucker and Evans, 1997). Počet druhov využívajúcich jednotlivé biotopy, prioritné druhy, 
rozptýlené druhy a druhy s nepriaznivým stavom sú uvedené v prílohe B.  
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Vretenica malá (Vipera urisinii) sa 
primárne vyskytuje na otvorených lúkach 

  

 
Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) 
(Foto: Archív MME) 

 
Stepiar bielobruchý (Pterocles alchata) 
(Foto: J.M. Cereza) 

drastickému zníženiu ich populácií. Medzi bezstavovce viazané poľnohospodársku pôdu 
patria aj kobylky a cvrčky, chrobáky a slimáky, ktoré žijú v poloprírodných trávnych 
porastoch. 
  
o Obojživelníky a plazy 
Kľúčové poľnohospodárske druhy obojživelníkov a 
plazov sú často úzko prepojené s mozaikou 
poľnohospodárskych biotopov, ktoré sú bohaté na 
krajinné prvky ako sú rybníky, kamenné múry a 
terasy a sady, vinice alebo záhrady. Niektoré druhy 
obojživelníkov sa môžu dokonca vyskytovať v 
modifikovaných biotopoch, ako napríklad poddruh 
hrabavky škvrnitej (Pelobates fuscus insubricus), 
ktorý sa vyskytuje na niektorých ryžových poliach v 
povodí rieky Po v severnom Taliansku. 

o Cicavce 
Medzi kľúčové druhy cicavcov na 
poľnohospodárskej pôde patria niektoré druhy 
veľkých párnokopytníkov, ktoré využívajú rozsiahle 
pasienky vytvorené sezónnou alebo extenzívnou 
pastvou hospodárskych zvierat, ako napríklad dva 
druhy kamzíka (Rupicapra spp) na alpínskych 
pasienkoch, alebo zubor lesný (Bison bonasus) na 
lúkach striedajúcich sa s lesmi. Patria sem aj 
cicavce, ktorí žijú v rôznorodej poľnohospodárskej 
krajine bohatej na štrukturálne prvky, medzi ktoré 
patrí tchor tmavý (Mustela putorius), hraboš 
pyrenejský (Microtus cabrerae), podkovár veľký 
(Rhinolophus ferrumequinum), myšovka stepná 
(Sicista subtilis) a dva druhy sysľov (Spermophilus 
citellus a Spermophilus suslicus). 

o Vtáky  
Kľúčovými druhmi vtákov na poľnohospodárskej 
pôde sú vtáky, ktorých viac ako 10% európskej 
populácie sa aspoň časť roka vyskytuje v jednom 
alebo viacerých typoch poľnohospodárskych 
biotopov.  Z hľadiska vtákov sú obzvlášť dôležité 
stepi pretože sú v EÚ pomerne zriedkavé, ale 
vyskytujú sa na nich významné populácie 32 
kľúčových druhov vtákov poľnohospodárskej pôdy. 
Osobitne významnými biotopmi pre vtáky sú aj 
poloprírodné stredomorské kroviny a vlhké lúky. 

Pre mnohé druhy vtákov z prílohy I. majú veľký 
význam extenzívne systémy produkcie obilnín (t. j. 
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pseudostepi). Typické biotopy poľnohospodárskej krajiny sú dôležité aj pre celý rad bežných 
druhov vtákov uvedených v prílohe I, z ktorých mnohé sú pomerne rozptýlené. Vyžadujú si 
ochranné opatrenia v širšej poľnohospodárskej krajine. 

2.3 Aký je aktuálny stav ochrany biotopov a druhov závislých na poľnohospodárstve?   

Členské štáty musia každých šesť rokov podávať správy o stave ochrany biotopov a druhov 
európskeho významu na svojom území (pozri rámček 2.2). V správe za obdobie rokov 2001 
až 2006 sa dospelo k záveru, že väčšina kľúčových biotopov a druhov chránených v sústave 
Natura 2000, ktoré sú závislé od poľnohospodárstva je naďalej ohrozená - členské štáty 
vyhodnotili, že 76% biotopov poľnohospodárskej pôdy je v nepriaznivom stave ochrany (ETC 
/ BD, 2008; European Commission, 2009).  

Porovnanie hodnotení typov biotopov spojených s poľnohospodárstvom s hodnotením iných 
typov biotopov naznačuje, že typy biotopov spojené s poľnohospodárstvom sú všeobecne v 
horšom stave ochrany. Iba 7% typov poľnohospodárskych biotopov bolo v priaznivom stave 
ochrany v porovnaní s 21% v prípade „nepoľnohospodárskych“ typov biotopov (pozri 
obrázok 2.2). Zo správ predložených členskými štátmi vyplýva, že pod najväčším tlakom sú 
pasienky. 

Obzvlášť závažná situácia je v atlantickom regióne, kde nebol žiadny z biotopov spojených s 
poľnohospodárstvom vyhodnotený v priaznivom stave ochrany. V atlantickom regióne 
existuje najväčší tlak na poľnohospodársku pôdu a sú ňom niektoré z najintenzívnejšie 
obhospodarovaných oblastí v EÚ. V panónskom regióne bolo 5% typov biotopov v 
priaznivom stave a stredomorskom regióne to boli 3%. Situácia v stredomorskom regióne je 
však komplikovaná tým, že stav veľmi vysokého percenta biotopov bol vyhodnotený v roku 
2006 ako „neznámy“. 

Obrázok 2.2. Stav ochrany typov biotopov, ktoré sú asociované s poľnohospodárstvom v 
porovnaní s inými typmi biotopov (2001-2006) 

Typy biotopov asociované s 
poľnohospodárstvom  

(204 hodnotení) 

Typy biotopov, ktoré nie sú asociované s 
poľnohospodárstvom (497 hodnotení)  

 

52%

24%

17%

7%

 

 

30%

30%

19%

21%

 

Zdroj: Európska komisia, 2009. 
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Stav ochrany 70% druhov európskeho významu v agroekosystémoch je nepriaznivý, zatiaľ čo 
iba 3% týchto druhov sú priaznivom stave a stav ochrany 27% druhov je neznámy. Pokiaľ ide 
o druhy, ktoré sú viazané na trávne ekosystémy, až 56% z nich je v nepriaznivom stave, zatiaľ 
čo 15% je v priaznivom stave a stav ochrany 29% takýchto druhov je neznámy. 

Rámček 2.2. Hodnotenie stavu ochrany biotopov a druhov európskeho významu 

Členské štáty musia monitorovať stav ochrany prírodných biotopov a druhov voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na ich území, t. j. všetky biotopy a 
druhy uvedené v prílohách k smerniciam o ochrane prírody. Toto ustanovenie sa neobmedzuje iba 
na lokality sústavy Natura 2000. Aby sa dosiahlo úplné zhodnotenie stavu ochrany, údaje sa musia 
zbierať tak v rámci sústavy Natura 2000, ako aj mimo nej. Podľa článku 17 smernice o biotopoch sa 
hlavné výsledky tohto monitorovania musia Komisii oznamovať každých šesť rokov. 

Prvé systematické hodnotenie stavu ochrany typov biotopov a druhov chránených podľa smernice o 
biotopoch sa uskutočnilo v roku 2007 (vzťahujúce sa na obdobie rokov 2001 - 2006) v 25 členských 
štátoch a 11 (siedmych pevninských a štyroch morských) biogeografických regiónoch. Členské štáty 
informovali o rozsahu a stave každého typu biotopu a druhu Natura 2000 na svojom území v roku 
2007 a tiež pre každý biotop a druh identifikovali možné príčiny nepriaznivého stavu ochrany. 
Využívali pri tom štandardný zoznam kódov ohrozenia, ktorý umožňuje pomerne komplexné 
hodnotenie významnosti hrozieb súvisiacich s poľnohospodárstvom pre poľnohospodárske biotopy a 
druhy európskeho významu. Tieto správy poskytli prvý prehľad a referenčnú úroveň na hodnotenie 
budúcich trendov. Ďalšie správy za obdobie rokov 2007 - 2012 budú uverejnené v roku 2014. 

Zdroj: ETC/BD (2008) Habitats Directive Article 17 Technical Report (2001-2006). European Topic 
Centre on Biological Diversity. (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 
Správy o ochrane vtákov podľa smernice o vtákoch členské štáty prvýkrát predložili v roku 
2014. 

Monitorovanie vtákov sa vykonáva vo veľkej miere v celej EÚ a je zrejmé, že stav väčšiny 
druhov vtákov asociovaných z poľnohospodárskou krajinou sa zhoršuje a veľa druhov je 
ohrozených.  Podľa BirdLife International bol v roku 2004 stav 55 zo 62 druhov vtákov 
poľnohospodárskej krajiny vyhodnotený ako nepriaznivý (BirdLife International, 2004). 
Tento veľmi vysoký podiel druhov s nepriaznivým stavom jasne ukazuje dôležitosť 
implementácie ochranných opatrení pre vtáky na poľnohospodárskej pôde. Okrem toho 
bolo 20 zo 62 druhov vtákov identifikovaných ako prioritné druhy, ktoré si vyžadujú ďalšie 
osobitné ochranné opatrenia, ako napríklad akčné plány pre ochranu druhu16. 

Tieto zistenia posilňujú záver, že na zabezpečenie splnenia cieľov smernice o biotopoch sú 
potrebné ochranné opatrenia na poľnohospodárskej pôde. Takéto opatrenia sú dôležité 
najmä v biotopoch trávnych porastov, s ktorými je spojená väčšina kľúčových druhov 
poľnohospodárskej pôdy. To jasne dokazuje význam týchto biotopov a potrebu vyvinúť a 
zaviesť opatrenia na podporu poľnohospodárov a osobitných poľnohospodárskych systémov 
a postupov, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobú ochranu týchto biotopov. 

                                                      
16 Hoci smernica o vtákoch neidentifikuje prioritné druhy vtákov, výbor “Ornis” (ktorý radí Komisii pri vykonávaní smernice) 
schválil zoznam 51 druhov a poddruhov, ktoré sa považujú za prioritné na účely financovania projektov z programu LIFE a 
vypracovanie akčných plánov. Medzi tieto prioritné druhy patria všetky globálne ohrozené druhy, ktoré sa pravidelne 
vyskytujú v EÚ, ako aj iné druhy, ktoré sú obzvlášť ohrozené, pretože sú vzácne a/alebo ich populácie majú rýchlo klesajúci 
trend. 
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2.4 Aké hlavné hnacie sily poľnohospodárskych zmien je potrebné riešiť? 

Extenzívne poľnohospodárske systémy v rámci lokalít sústavy Natura 2000 a ďalších oblastí 
poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou sú veľmi citlivé na opúšťanie (IEEP 
& Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann et al, 
2010).  

Opúšťanie poľnohospodárskej pôdy poháňa komplexný súbor faktorov, ktoré oslabujú 
životaschopnosť poľnohospodárstva v súčasnom kontexte využívania pôdy a sociálno-
ekonomickej situácie v každej oblasti (Keenleyside & Tucker, 2010). Poľnohospodárstvo je v 
týchto oblastiach výzvou kombinácie sociálnych, ekonomických, politických a 
environmentálnych faktorov, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad pokles cien mäsa, 
obmedzenie pracovnej sily, zlý prístup na trhy, starnutie vidieckeho obyvateľstva, eróziu 
pôdy a obmedzenia produktivity a využitia mechanizácie zapríčinené geografickými 
faktormi, ako sú strmé svahy alebo nízka úrodnosť pôdy (IEEP & Veenecology, 2005; 
Keenleyside & Tucker, 2010).  

Extenzívny chov hospodárskych zvierat sa stal nerentabilným v mnohých 
poľnohospodárskych regiónoch. Bez finančnej podpory to viedlo k opusteniu pôdy alebo k 
zintenzívneniu chovu (Beaufoy & Marsden, 2010). Vo východnej Európe malo zatvorenie 
mnohých štátnych poľnohospodárskych podnikov za následok dramatický pokles počtu 
hospodárskych zvierat a opustenie veľkých plôch pasienkov. 

V súčasnosti sú podľa prognóz najviac ohrozené opustením horské a pahorkatinné oblasti 
(Keenleyside & Tucker, 2010).  Väčšina biotopov v týchto oblastiach má z hľadiska produkcie 
krmovín nízku hodnotu a nízku mieru produktivity, čo znamená, že takéto systémy sú z 
hľadiska svojich poľnohospodárskych výrobkov v súčasnosti na trhoch často len okrajovo 
ziskové (Ecologic, 2006b). Napríklad prieskum realizovaný vo Veľkej Británii zistil, že za 
posledné štyri roky tretina poľnohospodárov v horských oblastiach znížila alebo zastavila 
pastvu na rašeliniskách  (Clothier and Finch, 2012).  

Naopak, druhým najdôležitejším tlakom na kľúčové biotopy a druhy poľnohospodárskej 
pôdy je intenzifikácia obhospodarovania. Za posledných sto rokov a najmä od 50. rokov 20. 
storočia viedli hnacie sily rozvoja poľnohospodárstva (napríklad rastúce ceny a komoditné 
trhy, technologický pokrok a trhové opatrenia a podpora v rámci SPP) k rozsiahlemu 
zlepšeniu poľnohospodárstva a intenzifikácii obhospodarovania. 
 
To viedlo k takým významným zmenám v poľnohospodárskych biotopoch, že mnohé zo 
zostávajúcich prírodných a poloprírodných prvkov sa stratili, čo viedlo k vytvoreniu vysoko 
modifikovaných a zjednodušených poľnohospodárskych systémov. Mnohé biotopy sú 
ovplyvnené opustením, iné intenzifikáciou.  
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2.5 Aké sú hlavné tlaky a hrozby pre biotopy a druhy závislé od poľnohospodárstva? 

V tejto časti sú zhrnuté hlavné tlaky na kľúčové biotopy a druhy poľnohospodárskej pôdy  
súvisiace so zmenami v poľnohospodárskych postupoch17. Výsledky sú znázornené na 
obrázkoch 2.3 a 2.4. 

Z hodnotenia vyplýva, že upustenie od extenzívnych tradičných postupov chovu 
hospodárskych zvierat je najdôležitejším tlakom na kľúčové biotopy poľnohospodárskej 
pôdy. Súčasne, ďalšie tlaky sú spojené s intenzifikáciou poľnohospodárskych postupov, ktorá 
negatívne ovplyvňuje kľúčové druhy aj biotopy európskeho významu. 

Ako sa dalo očakávať, hlavné tlaky na kľúčové druhy poľnohospodárskej pôdy do veľkej 
miery odrážajú tlaky na biotopy, v ktorých sa tieto druhy vyskytujú. Najvýznamnejšie sú tlaky 
spojené s pasením alebo kosením, po nich nasleduje hnojenie, pestovanie, zalesňovanie a 
hydrologické zmeny. Viac ako polovica druhov je negatívne ovplyvnená nedostatočným 
pasením a/alebo nadmerným pasením, zatiaľ čo iné zmeny v postupoch pasenia, ako 
napríklad zmena druhu hospodárskych zvierat alebo nedostatok pastierov, ovplyvňujú 
najmenej 32% analyzovaných druhov. 

o  Nedostatočná úroveň pasenia/kosenia 

Zistilo sa, že nedostatočné pasenie ovplyvňuje dve tretiny analyzovaných biotopov, pričom 
deväť z nich bolo kriticky ohrozených v dôsledku úplného zastavenia tohto typu 
manažmentu. Nedostatočné pasenie vrátane opustenia je tiež významným faktorom 
ovplyvňujúcim väčšinu druhov vo všetkých skupinách taxónov. Pokles alebo zastavenie 
kosenia ovplyvňuje všetky lúčne biotopy uvedené v prílohe I, pričom je dokázané, že to 
predstavuje kritickú hrozbu pre takmer polovicu typov lúčnych biotopov. 

Zastavenie kosenia čo len na niekoľko rokov znižuje druhovú bohatosť kosných lúk (Baur et 
al, 2006; Dover et al, 2011). Na opustených pasienkoch môže byť spočiatku zvýšená 
početnosť rastlinných druhov, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany prírody, ale zároveň sa 
stráca celková druhová bohatosť, najmä na jar kvitnúce druhy (Vassilev et al, 2011).  Ak sú 
biotopy opustené na dlhšiu dobu, často sa sukcesiou premenia na kroviny alebo les. Aj 
biotopy krovín a vresovísk si vyžadujú extenzívne pasenie, aby sa zabránilo sukcesii 
(Calaciura and Spinelli, 2008) a aby sa zachovala ich druhová diverzita (Papanikolaou et al, 
2011). 

o  Ubúdanie pastvy za prítomnosti pastiera  

Ubúdanie pastvy za prítomnosti pastiera v posledných desaťročiach malo negatívne 
dôsledky na veľké plochy poloprírodných pasienkov, viedlo k prenikaniu krovín do týchto 
biotopov, ale v niektorých oblastiach aj k nadmernému spásaniu (García-González, 2008; 
Rochon et al, 2009).  Najrozšírenejším tlakom na kľúčové druhy poľnohospodárskej pôdy je 
preto upustenie od extenzívnych pastorálnych systémov a prenikanie krovín do trávnych 
porastov. Obmedzená dostupnosť a vysoké náklady na kvalifikovaných pastierov sú široko 
rozšíreným problémom v mnohých regiónoch južnej a východnej Európy (García-González, 
2008; Pardini and Nori, 2011). 

                                                      
17 Podrobné hodnotenie poľnohospodárskych postupov, ktoré ovplyvňujú kľúčové biotopy poľnohospodárskej pôdy, sa 
uskutočnilo na základe publikovanej literatúry a stanoviska odborníkov. Uskutočnilo sa aj podrobné hodnotenie tlakov na 
kľúčové druhy poľnohospodárskej pôdy. Hodnotenie vychádza zo správ členských štátov o stave ochrany biotopov a druhov 
zahrnutých do smernice o biotopoch z roku 2007, ako aj z vedeckej literatúry a stanoviska odborníkov (odkazy sú uvedené 
v prílohách B a D). 
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Obrázok 2.3. Podiel hlavných typov biotopov na poľnohospodárskej pôde ovplyvnených 
konkrétnym tlakom a podiel typov biotopov kriticky ohrozených konkrétnym tlakom  
Vysvetlivky: nedostatočné pasenie = príliš malý tlak pasenia na zachovanie stavu biotopu, zahŕňa aj opustenie; 
zmeny v spôsobe pasenia = zmeny načasovania a druhu dobytka, používanie doplnkového krmiva a pasenie 
bez pastiera; nadmerné pasenie = vysoké stavy dobytka alebo dlhé obdobia pasenia, ktoré poškodzujú biotop 
(vrátane zmeny vegetácie, zhutňovanie a erózia pôdy, eutrofizácia, rozšliapanie hniezd); hnojivo alebo hnoj = 
využívanie hnoja a umelých hnojív; zalesňovanie = úmyselné pestovanie lesných druhov, nie prirodzená 
obnova; pestovanie = premena na intenzívne trávne porasty oraním, hnojením a opätovným osiatím, alebo 
premena na ornú pôdu; hydrologické zmeny = vrátane odvodnenia mokradí, prevencie prírodných záplav 
modifikáciou prirodzenej dynamiky riek alebo pobreží, zmeny v dynamike podzemnej vody v dôsledku odberu 
pre zavlažovanie; nevhodný manažment vypaľovania = redukcia alebo zastavenie vypaľovania, dôsledkom 
ktorého je zhoršenie stavu ochrany, je to spôsobené chýbajúcim kontrolovaným vypaľovaním a prevenciou 
prírodných požiarov; zníženie intenzity kosenia = zníženie alebo zastavenie kosenia v dôsledku opustenia 
pôdy; zmena v kosení /kosenie na siláž = zmeny v načasovaní kosenia, mechanizácie alebo iné nešpecifikované 
zmeny v postupoch, prípadne zmena z pasienku alebo kosenia na seno ku koseniu na siláž; poškodenie 
spálením = vypaľovanie (na poľnohospodárske alebo iné účely), ktoré poškodzuje stav biotopu; herbicídy = 
použitie herbicídov spôsobom, ktorý poškodzuje stav ochrany biotopu alebo druhu alebo použitie pesticídov 
spôsobom, ktorý poškodzuje druh. 
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Obrázok 2.4. Podiel hlavných druhov na poľnohospodárskej pôde ovplyvnených 
konkrétnym tlakom a podiel druhov kriticky ohrozených konkrétnym tlakom  

Vysvetlivky: pozri vyššie; úbytok poľnohospodárskych biotopov = úbytok prvkov poľnohospodárskeho 
biotopu (napr. živých plotov, kamenných múrikov, terás, trávnatých okrajov, lesíkov, drevín, rybníkov, starých 
budov); úbytok diverzity biotopov = špecializácia plodín, /menej rotácií/ strata mozaikovitej štruktúry 
biotopov v dôsledku intenzifikácie; poľnohospodárske operácie = úhyn živočíchov, ktoré neuniknú 
mechanizačným prostriedkom; kompetícia s hospodárskymi zvieratami = súťaženie o potravné biotopy so 
zverou alebo inými druhmi hospodárskych zvierat alebo choroba prenášaná týmito druhmi. 
 

 
 

o Intenzifikácia poľnohospodárskych postupov, nadmerné spásanie a vysoké stavy 
dobytka, prikrmovanie 

Na lokalitách sústavy Natura 2000, kde je potenciál na zvýšenie produktivity 
poľnohospodárskej výroby alebo zmenu manažmentu hospodárskych zvierat, sú biotopy 
často ovplyvňované intenzifikáciou obhospodarovania. Viac ako polovica analyzovaných 
biotopov a druhov je v niektorých častiach svojho areálu ovplyvnená nadmernou pastvou. 
Vplyv nadmerného spásania trávnych porastov v okrajových oblastiach sa znížil, pretože 
priame platby v rámci SPP boli oddelené od počtu hospodárskych zvierat (Van der Wal et al, 
2011). V niektorých oblastiach však stále dochádza k nadmernému spásaniu v dôsledku 
nedostatočného dozoru, zmien v druhoch hospodárskych zvierat a nedostatku iných 
kontrolných systémov, ako je rotačná pastva. 
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Prikrmovanie hospodárskych zvierat tiež umožňuje zvyšovať stavy hospodárskych zvierat a 
mení sezónnosť pasenia, čo zvyšuje tlak pasenia. Okrem toho, pokiaľ sa kŕmidlá pravidelne 
nepresúvajú, môže koncentrácia hospodárskych zvierat okolo kŕmidiel spôsobiť vysokú 
úroveň lokalizovanej erózie pôdy a eutrofizácie. Zároveň, vegetácia vo väčšej vzdialenosti od 
kŕmidiel môže byť spásaná nedostatočne. 

o Zmeny v postupoch kosenia a mechanizácii 

Mechanizácia a intenzifikácia kosenia má rozsiahle negatívne vplyvy na rastliny, živočíchy a 
spoločenstvá trávnych porastov. Tradičný zber sena slúžil na vytvorenie mozaiky rôzne 
pokosených plôch, a to z dôvodu malých rozmerov parciel, ručného zberu a miestneho 
dopytu a ponuky. Moderný mechanizovaný zber trávy (napríklad na výrobu siláže alebo ako 
krmivo pre ustajnené hospodárske zvieratá) všeobecne odstraňuje trávu súčasne na veľkých 
plochách, čo vedie k okamžitému a úplnému zničeniu biotopov bezstavovcov a vtákov a tiež 
synchronizuje opätovný rast vegetácie v celej oblasti, pričom sa znižuje heterogenita 
biotopov a sú negatívne ovplyvnené druhy, ktoré si vyžadujú odhalenú pôdu alebo nízku 
vegetáciu (Cizek et al, 2012). Moderné poľnohospodárske stroje tiež priamo zabíjajú väčšinu 
malých zvierat, ktoré nemôžu včas uniknúť, ako sú kobylky, včely, obojživelníky a niektoré 
neskôr hniezdiace druhy vtákov (Humbert et al, 2009).   

o Hnojivá a vápnenie 

Väčšina poloprírodných trávnych porastov je chudobných na živiny a sú mimoriadne citlivé 
na hnojenie. Používanie hnojív má výrazný vplyv na rastlinné spoločenstvá, zvyčajne znižuje 
druhovú diverzitu a zvyšuje výšku a hustotu vegetácie (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). 
Väčšina typov biotopov sústavy Natura 2000 je tiež mimoriadne citlivá na vápnenie, ktoré 
mení pH pôdy, a preto mení rovnováhu živín v pôde. Väčšina typov biotopov suchých 
trávnych porastov uvedených v prílohe I netoleruje žiadne hnojenie, a dusík aj fosfor ich 
významne ovplyvňuje (Ceulemans et al, 2013). 

Niektoré z kľúčových druhov rastlín, ktoré závisia na režime pasenia ustupujú so zvyšujúcou 
sa úrovňou hnojenia v dôsledku rozširovania sa dominantnejších druhov, ktoré sú schopné 
lepšie využívať zvýšenú úroveň živín (Firbank et al, 2008). Touto zmenou rastlinných 
spoločenstiev sú nepriaznivo ovplyvnené aj mnohé druhy bezstavovcov asociovaných s 
biotopmi s nízkym obsahom živín, pretože vedie k strate špecifických druhov rastlín, ktoré sú 
potravou dospelých jedincov aj lariev (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Niektoré kosné lúky sú hnojené malým množstvom maštaľného hnoja na vyrovnanie strát 
živín, ku ktorému dochádza v dôsledku odstraňovania sena. Je to dôležité na udržanie 
produktivity a niekedy aj na zachovanie samotného rastlinného spoločenstva. Aplikácia 
tekutých hnojov alebo umelých hnojív v kombinácii s častým kosením na výrobu siláže však 
vedie k dominancii tráv a spôsobuje významné zmeny v zložení druhov, čím sa ničí hodnota 
biotopu (Stoate et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). Kosné lúky pod vplyvom eutrofizácie 
zo vzduchu nevedia tolerovať žiadne hnojenie bez straty druhovej diverzity. 

o Herbicídy a pesticídy  

Používanie herbicídov a/alebo pesticídov určitým spôsobom ovplyvňuje mnoho druhov, aj 
keď to zvyčajne nie je problém, ktorý sa vo väčšej miere týka trávnatých plôch. Rastliny sú 
ovplyvnené priamym vplyvom agrochemikálií, ale aj nepriamo, dôsledkom úbytku 
opeľovačov a/alebo druhov, ktoré regulujú výskyt škodcov (Geiger et al, 2010; Haughton et 
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al, 2001). V prípade mnohých druhov plazov, obojživelníkov, vtákov a cicavcov je vplyv  
zvyčajne nepriamy, spôsobený úbytkom druhov rastlín alebo bezstavovcov, ktoré slúžia ako  
zdroje potravy (Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005). 

Agrochemikálie však môžu mať priamy vplyv aj na zdravie plazov a obojživelníkov v dôsledku 
znečistenia vodných tokov a zvýšením ich zraniteľnosti voči parazitom a chorobám (t. j.  
Christin et al, 2009). Nárast používania avermektínov alebo iných antihelmintík proti 
parazitom hospodárskych zvierat negatívne ovplyvňuje bezstavovce v truse, a vtákov a 
netopiere, ktoré sa nimi živia (Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Antikoagulačné 
rodenticídy, ktoré sa používajú na kontrolu populácií hrabošov, sú jedovaté aj pre dravce, 
ktoré jedia hraboše, a sú zodpovedné za významný počet úhynov druhov Natura 2000 
(Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012).  

o Intenzifikácia využívania trávnych porastov alebo kultivácia a premena na ornú pôdu 

Intenzifikácia obhospodarovania trávnych porastov hnojením, opätovným výsevom a 
odvodňovaním, aby sa umožnila výroba siláže, má veľmi negatívne účinky na biotopy 
sústavy Natura 2000 (Buckingham et al, 2010). Osobitne postihnuté sú rastliny a druhy 
bezstavovcov asociované s prírodnými alebo extenzívne obhospodarovanými trávnymi 
porastmi, ako napríklad modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) (Orbicon, Écosphère, 
ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

o Zmeny v obhospodarovaní extenzívnych systémoch poľnohospodárstva  

Druhy, ktoré sú spojené najmä s extenzívnou produkciou obilnín, sú osobitne ovplyvnené 
buď opustením alebo intenzifikáciou manažmentu. Napríklad sokol bielopazúrový (Falco 
naumanni), drop veľký (Otis tarda) a drop malý (Tetrax tetrax) sú závislé od striedania a 
kombinovania extenzívne pestovaných obilnín a pasenia oviec v Španielsku (Catry et al, 
2012; SEO & BirdLife International, 2011). Medzi ďalšie druhy, ktoré sú ovplyvnené 
intenzifikáciou obhospodarovania obilninových stepí na Pyrenejskom polostrove, patrí 
ľabtuška poľná (Anthus campestris), škovran stepný (Melanocorypha calandra), kulík zlatý 
(Pluvialis apricaria) a bocian biely (Ciconia ciconia) (Delgado and Moreira, 2000). Rastliny 
boli obzvlášť ovplyvnené zmenami obhospodarovania ornej pôdy. Napríklad Bromus 
grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata a 
Notothylas orbicularis sa vyskytujú ako buriny v porastoch tradičných obilnín, ale zlepšená 
kontrola osiva a zmeny v poľnohospodárskych postupoch (intenzívnejšie obrábanie pôdy, 
chýbajúce strniská počas zimy, herbicídy a hnojenie) viedli k drastickému poklesu ich 
populácií (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Absencia riadeného vypaľovania – nedostatočné vypaľovanie, silné vypaľovanie a 
prírodné požiare  

Niektoré trávne porasty a veľa typov biotopov krovín a vresovísk sa tradične 
obhospodarovali riadeným vypaľovaním, aby sa podporil rast výživnej vegetácie pre 
hospodárske zvieratá a zastavila sa sukcesia lesa. Ak sa upustí od aktívneho riadenia 
vypaľovania a zároveň sa upustí od pastvy, vo vresoviskách môže dominovať len niekoľko 
druhov a zníži sa ich druhová diverzita. Zvyšujúca sa dominancia krovitých druhov a 
hromadenie opadu môžu ďalej viesť k nekontrolovaným a intenzívnym požiarom vzhľadom 
na prítomnosť horľavej drevnej biomasy. Takéto intenzívne požiare sa môžu šíriť na veľmi 
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veľkých plochách, následkom čoho dochádza k značnému poškodeniu pôdy (najmä na 
rašeliniskách), zvýšenému odtoku a erózii a môže to mať dlhodobý vplyv na ekosystém. 

o Strata biotopov v poľnohospodárskej krajine 

Mnoho druhov je obzvlášť závislých na biotopoch, ktoré vytvárali hranice pozemkov (živé 
ploty, kamenné múry, priekopy atď.) alebo na iných prvkoch biotopov poľnohospodárskej 
pôdy (rybníky, budovy atď.). Ohrozené plazy, ako je napríklad užovka leopardovitá (Elaphe 
situla), žijú v tradične obhospodarovanej krajine, na suchých kamenných stenách a terasách 
a živých plotoch a sú ovplyvnené ubúdaním biotopu v dôsledku intenzifikácie 
poľnohospodárskych postupov a stratou tradičnej poľnohospodárskej pôdy (IUCN, 2012; 
Temple and Cox, 2009).  

o Strata diverzity biotopov  

Niektoré druhy sú zvlášť závislé od mozaiky rôznych biotopov v rámci svojho areálu (Batáry 
et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Napríklad všetky známe populácie žltáčika zanoväťového 
(Colias myrmidone) obývajú alebo obývali rôznorodú krajinu zloženú z pastvín, lúk, ornej 
pôdy, úhoru, krovín, otvorených lesov a lesov (Marhoul and Olek, 2010). Tento druh má dve 
ročné generácie, ktoré majú čiastočne protichodné potreby, a tieto nie je možné ho 
zabezpečiť iba v jednom type krajiny. Na zabezpečenie všetkých potrebných zdrojov pre 
každú generáciu je nevyhnutné rôznorodé a dynamické využívanie pôdy v širšej krajine, 
počas za sebou nasledujúcich rokov. Takáto rôznorodá krajina bola vytvorená v priebehu 
minulých storočí tradičným využívaním pôdy, v dôsledku interakcií medzi fyzickou diverzitou 
krajiny (topografia, pôda a klíma), a historickými kultúrnymi faktormi, ako sú typy vlastníctva 
pôdy a manažmentové metódy. 

o Ostatné poľnohospodárske operácie alebo infraštruktúra 

Postavenie oplotenia na otvorených biotopoch môže predstavovať výraznú hrozbu pre 
niektoré veľké druhy vtákov, ktoré za letu ťažšie manévrujú. Takéto druhy vyžadujú veľké 
otvorené biotopy, a preto použitie oplotenia v biotopoch, ako sú stepi, môže mať výrazný 
vplyv na druhy, ako je drop veľký (Otis tarda) (Bota et al, 2005), zatiaľ čo tetrov hoľniak 
(Tetrao tetrix) často naráža do oplotenia proti vysokej zveri na rašeliniskách vo Veľkej 
Británii (Baines and Andrew, 2003). 

o Zmeny v hydrológii  

Štvrtina druhov a jedna tretina biotopov sú ovplyvnené zmenami v hydrológii a osem typov 
biotopov je takýmito zmenami kriticky ohrozených. V mnohých prípadoch je poškodenie 
spôsobené odvodňovaním pozemkov pre účely poľnohospodárstva, komerčného lesníctva 
alebo rozvoja infraštruktúry (Middleton et al, 2006). Odvodnenie sa dosiahne vykopávaním 
kanálov alebo priekop a využitím hrádzí a stavidiel na presmerovanie toku vody (Holden et 
al, 2004). To vedie k zníženiu hladín podzemných vôd a vysychaniu biotopov s následnými 
zmenami fyzikálnych a chemických vlastností a následnej strate charakteristických 
ekologických spoločenstiev (Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Vlhké trávne porasty a lúky sú veľmi citlivé na zmeny hladín podzemných vôd v dôsledku 
nadmerného odberu, prehlbovania odvodňovacích kanálov alebo zahradenia riek (Houston, 
2008). Starodávne vodné systémy vybudované na zásobovanie lúk a horských pasienkov 
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vodou sú tiež dôležitými biotopmi rastlín a živočíchov, sú však čoraz zriedkavejšie (Küster 
and Keenleyside, 2009).  

o Zalesňovanie 

Zalesňovanie sa uvádza ako hlavný tlak na opustené pasienky a lúky, vrátane pevných dún, 
vnútrozemských dún a vápnitých trávnatých porastov, ktoré sú zalesnené ihličnanmi. 

V závere je potrebné dodať, že zachovanie poľnohospodárstva, najmä niektorých tradičných 
extenzívnych poľnohospodárskych systémov, je pre ochranu prírody a ochranu lokalít 
sústavy Natura 2000 kľúčové. Takéto tradičné systémy poľnohospodárstva sú ohrozené 
upustením od obhospodarovania v mnohých oblastiach Európy. Na ich zachovanie je 
potrebné poskytnúť poľnohospodárom dostatočnú a primeranú podpory, aby mohli čeliť 
vyššie uvedeným sociálno-ekonomickým výzvam, pričom sa zohľadnia aj environmentálne 
služby, ktoré poľnohospodárske systémy poskytujú. 

Ďalšie informácie  

 Prílohy A, B a C poskytujú ďalšie informácie o typoch biotopov a druhoch, ktoré sú závislé 
od alebo asociované s poľnohospodárstvom, o ich distribúcii a súčasnom stave ochrany. 

 Biogeografické semináre Natura 2000 zhromažďujú podrobné informácie o stave 
biotopu, tlakoch a hrozbách. 
Pozri:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Posúdenie stavu ochrany všetkých biotopov a druhov európskeho významu v správach 
podľa článku 17 je k dispozícii na: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  

 Európska komisia (2011) Rozvoj vidieka v EÚ - štatistické a ekonomické informácie. 
Správa 2011. Kontextový ukazovateľ 10: oblasť Natura 2000. : 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 Východisková správa o stave biodiverzity v EÚ(2010): 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Poľnohospodárske systémy s vysokou prírodnou hodnotou v celej Európe sú opísané v 
štúdii Oppermann et al (2012). Poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou v 
Európe. 35 európskych krajín - skúsenosti a perspektívy. Ubstadt-Weiher, region 
Verultalkultur. Pozri: 

http://efncp.org/publications/books/ 

 Európska komisia uverejnila usmernenie o opatreniach na zníženie fragmentácie 
(Kettunen et al, 2007).  Pozri: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Európska komisia vypracovala sériu štúdií o vykonávaní opatrení v oblasti zelenej 
infraštruktúry. Pozri: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3.   PREHĽAD POŽIADAVIEK NA MANAŽMENT 
SÚSTAVY NATURA 2000   
 

Čo prináša táto kapitola ? 
 
Táto kapitola vysvetľuje právne ustanovenia, ktoré sa musia implementovať vo všetkých 
lokalitách sústavy Natura 2000, aby sa zabezpečil ich manažment v súlade s článkom 6 
smernice o biotopoch. Vysvetlené a ilustrované sú kľúčové pojmy, ako je dosiahnutie 
priaznivého stavu ochrany, stanovenie cieľov ochrany na úrovni lokality a implementácia 
potrebných ochranných opatrení. 
 
V tejto kapitole sa tiež uvádza, ako možno implementovať článok 6.1 v lokalitách sústavy 
Natura 2000, ktoré obsahujú významné oblasti poľnohospodárskej pôdy, pričom treba mať 
na pamäti, že proces manažmentového plánovania sa bude líšiť v závislosti od ekologických 
požiadaviek druhov a biotopov európskeho významu, ako aj sociálno-ekonomickej situácie a 
fyzických charakteristík každej lokality. 
 

3.1 Ako je možné lokality sústavy Natura 2000 spravovať a chrániť?  

Ako sa uvádza v predchádzajúcich kapitolách, v smernici o biotopoch a smernici o vtákoch sa 
okrem iného vyžaduje, aby členské štáty určili lokality, ktoré budú súčasťou sústavy Natura 
2000 a zabezpečia ochranu mnohých vzácnych a ohrozených druhov a typov biotopov 
európskeho významu, na ktoré sa tieto dve smernice vzťahujú. 

Je dôležité pripomenúť, že do sústavy Natura 2000 sa majú zahrnúť iba oblasti, ktoré sú z 
hľadiska ochrany týchto biotopov a druhov najvýznamnejšie. Nevyžaduje sa teda, aby boli 
do sústavy Natura 2000 zaradené všetky oblasti, v ktorých sa predmetné druhy a biotopy 
vyskytujú. Niektoré opatrenia uvedené v “smerniciach o prírode” sa týkajú zachovania 
druhov a biotopov európskeho významu mimo sústavy Natura 2000, ale keďže sa tento 
usmerňovací dokument zameriava hlavne na správu lokalít sústavy Natura 2000, tieto 
ustanovenia sa tu ďalej neuvádzajú18. 

Po zaradení lokality do sústavy Natura 2000 sa od členských štátov vyžaduje, aby ju 
spravovali a chránili v súlade s podmienkami článku 6 smernice o biotopoch. Článok 6 
obsahuje tri kľúčové ustanovenia; od členských štátov sa vyžaduje, aby: 

• implementovali na každej lokalite potrebné ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú 
ekologickým požiadavkám chránených typov biotopov a druhov európskeho 
významu (článok 6.1); 

• zabránili škodlivým činnostiam, ktoré by mohli tieto druhy významne rušiť alebo 
poškodiť ich biotopy alebo poškodiť chránené typy biotopov (článok 6.2). 

• chránili lokalitu pred novými potenciálne škodlivými projektmi a plánmi 
stanovením série procedurálnych a vecných ochranných postupov, ktorými sa budú 

                                                      
18 Viac informácií je k dispozícii na  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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riadiť plány a projekty, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na lokalitu 
Natura 2000 (článok 6.3 a 6.4). 

V rámci uvedeného je zrejmé, že územia sústavy Natura 2000 nie sú prísne chránené 
územia, z ktorých sa systematicky vylučujú všetky činnosti. Sústava sa zasadzuje za odlišný 
prístup, ktorý plne uznáva, že ľudia sú neoddeliteľnou súčasťou prírody a že obom sa 
najlepšie darí vo vzájomnom partnerstve. Sústava Natura 2000 týmto spôsobom podporuje 
princíp udržateľného rozvoja a využívania. Jej cieľom nie je vylúčiť hospodárske činnosti, ale 
namiesto toho stanoviť parametre, v ktorých sa tieto môžu realizovať a zároveň chrániť 
najohrozenejšie a najcennejšie druhy a biotopy Európy. 

• Dosiahnutie “priaznivého stavu ochrany” 
 
Celkovým cieľom oboch smerníc EÚ o ochrane prírody je zabezpečiť, aby nimi chránené 
druhy a biotopy dosiahli „priaznivý stav ochrany“ v rámci svojho prirodzeného areálu 
výskytu v EÚ. Tento cieľ je definovaný pozitívnym spôsobom. Nestačí teda jednoducho 
zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu alebo zániku druhov a biotopov uvedených v smerniciach EÚ 
o ochrane prírody. Členské štáty musia tiež prijať pozitívne opatrenia na udržanie a obnovu 
týchto druhov a biotopov do priaznivého stavu ochrany. 
 
Pri dosahovaní tohto celkového cieľa musia zohrávať kľúčovú úlohu územia sústavy Natura 
2000, pretože predstavujú lokality, ktoré sú najvýznamnejšie z hľadiska ochrany týchto 
druhov a typov biotopov. Každá lokalita musí byť preto spravovaná tak, aby sa zabezpečilo, 
že čo najúčinnejšie prispieva k tomu, aby druhy a typy biotopov, pre ochranu ktorých bola 
vyhlásená, dosiahli v rámci EÚ priaznivý stav ochrany. 
 
Skutočnosť, že mnoho druhov a biotopov európskeho významu má v súčasnosti nepriaznivý 
stav ochrany (pozri kapitolu 2), zdôrazňuje význam vykonávania ustanovení článku 6.1. Je 
zrejmé, že veľa druhov a biotopov si bude vyžadovať aktívne opatrenia na obnovu v rámci 
sústavy Natura 2000, aby mali predpoklady na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany v 
budúcnosti. 
 
• Stanovenie cieľov ochrany   
 
Na zabezpečenie toho, aby každá lokalita v sústave Natura 2000 v plnej miere prispievala k 
dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je FCS, je dôležité stanoviť jasné ciele ochrany pre 
každý typ biotopu a druh. Pre všetky, ale najmä pre vzácne biotopy a druhy je potrebné 
stanoviť ciele ochrany na regionálnej úrovni, a tieto sa potom môžu transformovať na 
úroveň lokality v každom regióne (Louette et al, 2011). Na úrovni lokality by ciele ochrany 
mali definovať požadovaný stav každého druhu a typu biotopu, pre ochranu ktorých bola 
lokalita vyhlásená. 
 
Najlepšie sa to dá urobiť kvantitatívne, napríklad stanovením konkrétnych časovo 
ohraničených cieľov pre každý z prítomných typov biotopov a druhov európskeho významu 
(napr. zvýšenie populácie chrapkáča poľného na 20 párov do 8 rokov, zväčšenie plochy 
vlhkej lúky v dobrom stave ochrany na 100 ha). Ďalšie informácie nájdete v časti 3.2. 
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Rámček 3.1.  Čo znamená priaznivý stav ochrany? 
 
Termín stav ochrany je definovaný v smernici o biotopoch (článok 1).  

- stav ochrany prirodzeného biotopu znamená “súbor vplyvov pôsobiacich na prirodzený 
biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozšírenie, 
štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov v rámci územia 
uvedeného v článku 2” (článok 1e).  

- stav ochrany druhu znamená “súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný druh, ktoré môžu 
ovplyvniť jeho dlhodobé rozšírenie a početnosť jeho populácií v rámci územia uvedeného v 
článku 2” (článok 1i).  

 
Stav ochrany prirodzeného biotopu sa bude považovať za “priaznivý” ak: 
• jeho prirodzený areál a územie, ktoré pokrýva, zostávajú stabilné alebo sa zväčšujú a 
• existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je 

pravdepodobné, že budú ďalej existovať v dohľadnom čase, a 
• stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý, ako je definované nižšie. 
 
Stav ochrany druhu sa bude považovať za “priaznivý” ak: 
• údaje o dynamike populácie príslušného druhu indikujú, že sa tento druh sám dlhodobo 

udržuje vo svojom prirodzenom biotope ako životaschopný komponent, a 
• prirodzený areál výskytu tohto druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v 

dohľadnej budúcnosti nezmenší a  
• existuje a pravdepodobne bude ďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na 

dlhodobé udržanie jeho populácií. 
 
• Identifikácia potrebných ochranných opatrení  
 
Po stanovení cieľov ochrany by sa za účelom ich naplnenia mali identifikovať potrebné 
ochranné opatrenia.  Tieto musia zodpovedať ekologickým požiadavkám biotopov a druhov, 
pre ochranu ktorých je lokalita vyhlásená určená a aby sa účinne implementovali je 
potrebné ich prerokovať so všetkými dotknutými subjektami. 
 
Článok 6(1): “Pre osobitne chránené územia vytvoria členské štáty potrebné ochranné 
opatrenia obsahujúce v prípade potreby príslušné plány riadenia, osobitne navrhnuté pre 
dané lokality alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja, a primerané štatutárne, 
administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám 
typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, 
vyskytujúcich sa v týchto lokalitách” 

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že povinnosti vyplývajúce z článku 6.1 sú povinné a 
nie voliteľné (pozri rámček 3.2). Inými slovami, členské štáty musia zaviesť potrebné 
ochranné opatrenia v každom prípade, a nielen „v prípade potreby“. Samotné opatrenia 
môžu zahŕňať aktívne manažmentové a obnovné aktivity ako napríklad pravidelné kosenie 
alebo odstraňovanie inváznych krovín, ako aj pasívne „bez zásahové“ činnosti, ako napríklad 
ponechanie neobhospodarovaných alebo úhorových oblastí.  
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Rámček 3.2.  Právna interpretácia článku 6.1 
V súdnom rozhodnutí (vec C-508/04) sa uvádza, že členský štát sa nemôže vyhnúť prijatiu 
všetkých potrebných ochranných opatrení v lokalitách sústavy Natura 2000. “Z článku 6 ods. 
1 smernice vyplýva, že „potrebné ochranné opatrenia“ sa musia prijať v každom prípade a 
nie „v prípade potreby“’19. V článku 6 ods. 1 sa slová „v prípade potreby“ týkajú iba 
manažmentových plánov a nemožno ich chápať ako všeobecné obmedzenie povinnosti prijať 
potrebné zákonné, správne alebo zmluvné opatrenia... 
 
Smernica vyžaduje prijatie potrebných ochranných opatrení, čo vylučuje akúkoľvek voľnú 
úvahu členských štátov v tomto ohľade…. Samotné administratívne postupy, ktoré sú svojou 
povahou úradne meniteľné a ktoré nie sú primerane zverejňované, nemožno považovať za 
plnenie povinností, ktoré sa členským štátom ukladajú v rámci transpozície smernice “. 
 
Spôsob vykonávania týchto ochranných opatrení sa bude v jednotlivých lokalitách líšiť v 
závislosti od individuálnych podmienok v každej z nich (napr. či je pôda v súkromnom 
vlastníctve alebo či je verejná). V článku 6.1 sa v tomto ohľade povoľuje vysoký stupeň 
flexibility a každý členský štát sa môže rozhodnúť, aké sú najlepšie prostriedky na vykonanie 
potrebných ochranných opatrení. V prípade potreby to môžu byť vhodné manažmentové 
plány osobitne navrhnuté pre dané lokality alebo začlenené do iných plánov rozvoja a 
vhodné zákonné, administratívne alebo zmluvné opatrenia. 
 
Mnoho členských štátov používa manažmentové plány ako nástroj na usmernenie 
manažérov a iných zainteresovaných strán pri riešení ochrany lokalít sústavy Natura 2000. 
Vo všeobecnosti sa manažmentové plány na úrovni lokality používajú na formulovanie cieľov 
ochrany lokality spolu s opatreniami potrebnými na dosiahnutie týchto cieľov (hoci je možné 
použiť aj iné nástroje, za predpokladu, že cieľom je aj implementácia cieľov ochrany). 
 
Plány riadenia môžu tiež slúžiť ako nástroj na stanovenie zodpovedností rôznych 
relevantných hospodárskych a iných subjektov, orgánov a mimovládnych organizácií za 
vykonávanie potrebných ochranných opatrení. 
 
Plány riadenia môžu byť samostatnými dokumentmi alebo môžu byť „integrované do iných 
plánov rozvoja“ v súlade so zásadou integrácie životného prostredia do iných politík 
Spoločenstva. V prípade integrovaného plánu je dôležité zabezpečiť, aby sa stanovili jasné 
ciele a ochranné opatrenia pre predmetné biotopy a druhy. 
 
Ďalšou výhodou manažmentového plánu je to, že je užitočným nástrojom na zabezpečenie 
vykonávania ustanovení článku 6.1, a to jasným a transparentným spôsobom, ktorý 
umožňuje všetky zainteresované strany informovať o tom, čo sa v rámci sústavy Natura 
2000 plánuje dosiahnuť, a motivovať ich k aktívnej účasti na tejto diskusii. Manažmentové 
plány môžu tiež pomôcť získať financovanie na realizáciu opatrení a dosiahnuť lepšiu 
integráciu do iných plánov. 

                                                      
19 Rakúska vláda tvrdila, že povinnosťou stanovenou v článku 6 ods. 1 nie je prijať ochranné opatrenia vo všetkých 
prípadoch, ale iba „nevyhnutné“ ochranné opatrenia. V každom prípade, keď sa takéto opatrenia vyžadovali popri 
povinnostiach a zákazoch, uložených podľa rakúskeho práva, boli skutočne prijaté príslušnými orgánmi spolkovej krajiny s 
cieľom dosiahnuť priaznivý stav ochrany 
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Je však potrebné poznamenať, že existujúce manažmentové plány pre iné kategórie 
chránených území (napr. národné alebo prírodné parky) nie sú vždy dostačujúce pre správu 
území Natura 2000, a preto by sa mali adaptovať na napĺňanie osobitných cieľov ochrany, 
ktoré sa na týchto lokalitách sledujú vo vzťahu k prítomných druhom a biotopom 
európskeho významu. 
 
Hoci sa manažmentové plány lokalít sústavy Natura 2000 v smernici o biotopoch iba 
odporúčajú ako možnosť, zdá sa, že pre väčšinu členských štátov sú preferovanou 
možnosťou a v mnohých z nich sa dokonca považujú za povinné. 

3.2 Implementácia článku 6.1. na poľnohospodárskej pôde v lokalitách sústavy Natura 
2000  

V nasledujúcom oddiele sú uvedené kroky, ktoré sú potrebné na vykonávanie článku 6.1 v 
lokalitách sústavy Natura 2000, ktoré obsahujú významné plochy poľnohospodárskej pôdy. 
Rozsah, v ktorom sa majú vykonať všetky tieto kroky, sa bude samozrejme líšiť v závislosti od 
ekologických požiadaviek druhov a biotopov európskeho významu, ako aj od socio-
ekonomických okolností a fyzických charakteristík každej lokality. Nižšie uvedené kroky sú 
preto iba indikatívne a ich cieľom je pomôcť ilustrovať, ako by členské štáty mohli 
postupovať pri vykonávaní článku 6.1. 
 
• Identifikácia poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych systémov sústavy Natura 

2000 
 
Prvým krokom k identifikácii poľnohospodárskej pôdy je zmapovanie alebo iný spôsob 
lokalizovania kľúčových biotopov poľnohospodárskej pôdy a obhospodarovaných plôch 
využívaných kľúčovými druhmi. V tejto súvislosti je dôležité zahrnúť aj čiastočne alebo 
nedávno opustené kľúčové biotopy poľnohospodárskej pôdy, ktoré by sa mohli obnoviť, aj 
keď nie je možné vhodne vydokladovať prebiehajúcu poľnohospodársku činnosť. Je 
potrebné poznamenať, že záznamy členských štátov o využívanej poľnohospodárskej pôde 
(UAA) nemusia zachytávať všetku poľnohospodársku pôdu v sústave Natura 2000 (alebo 
HNV) a v niektorých prípadoch významné oblasti kľúčových biotopov spravovaných 
poľnohospodármi nie sú zaznamenané ako UAA. 

Druhou fázou je identifikácia poľnohospodárskych systémov, ktoré sa nachádzajú na tejto 
poľnohospodárskej pôde (alebo boli donedávna v prípade opustenej pôdy). Mnoho 
systémov poľnohospodárstva je zložitých a využíva rôzne pozemky, niekedy od seba 
vzdialené, na rôzne účely, ktoré prispievajú k fungovaniu poľnohospodárskeho podniku ako 
celku. Opatrenia na manažment konkrétnych biotopov Natura v rámci tohto systému 
(napríklad sezónne pasenie poloprírodných biotopov, kosných lúk alebo pôdy ležiacej 
úhorom) pravdepodobne zlyhajú, ak sa pri stanovovaní cieľov a plánovaní manažmentových 
opatrení nezohľadňuje ich vzťah so zvyškom farmy.   

Toto riziko hrozí najmä, ak je poľnohospodársky systém ako celok nehospodárny, pričom 
podpora manažmentu len jednej jeho časti nemôže zabrániť upusteniu od 
obhospodarovania alebo intenzifikácii systému ako celku. Niektoré systémy chovu 
hospodárskych zvierat sú vysoko prispôsobené konkrétnym biotopom, napríklad pastorálne 
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systémy so sezónnym prepásaním, pasenie na obecnej pôde alebo krátkodobé prepásanie 
stád, ktoré patria subjektom, ktoré nevlastnia žiadnu pôdu. 

Po dokončení obidvoch etáp bude možné identifikovať úplný rozsah poľnohospodárskej 
pôdy, poľnohospodárskych fariem a poľnohospodárov, ktorý bude potrebné zohľadniť pri 
rozhodovaní o tom, aké ochranné opatrenia sú potrebné na dosiahnutie cieľov ochrany 
lokality. Preto je v tejto fáze dôležité zhromaždiť čo najviac informácií o všetkých príslušných 
zainteresovaných subjektoch, ktoré by sa mali zapojiť alebo konzultovať v procese 
manažmentového plánovania. 

• Identifikácia cieľov pre kľúčové biotopy a druhy poľnohospodárskej pôdy  
 
Členské štáty majú podľa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch jednoznačnú 
zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa všetky biotopy a druhy európskeho významu 
udržiavali alebo obnovovali do priaznivého stavu ochrany (pozri oddiel 3.1). V praxi je však 
potrebné zvážiť, ktoré biotopy a druhy potrebujú na dosiahnutie tohto cieľa najnaliehavejšie 
a najrozsiahlejšie ochranné opatrenia. 
 
Preto je v kontexte týchto usmernení o biotopoch a druhoch poľnohospodárskej pôdy 
dôležité, aby členské štáty podľa potreby preskúmali stav svojich kľúčových biotopov a 
druhov poľnohospodárskej pôdy na národnej, regionálnej a biogeografickej úrovni. 
Hodnotenie by malo byť primárne zamerané na kľúčové biotopy a druhy poľnohospodárskej 
pôdy (ako sú definované v kapitole 2), aj keď v niektorých krajinách by iné biotopy a druhy 
európskeho významu, mohli mať tiež dôležité vzťahy s poľnohospodárstvom, a preto by si 
zaslúžili pozornosť. 
 
Navrhuje sa, aby sa pri určovaní priorít a stanovovaní cieľov pre všetky kľúčové biotopy a 
druhy poľnohospodárskej pôdy brali do úvahy tieto atribúty osobitného významu z hľadiska 
ochrany: 

• podiel plochy biotopu/populácie druhu, ktorý má nepriaznivý stav ochrany na úrovni 
EÚ, biogeografického regiónu a na vnútroštátnej úrovni20. 

• podiel celkovej plochy biotopu alebo populácie druhu na úrovni EÚ alebo 
biogeografických regiónov, ktorý sa vyskytuje v členskom štáte (orientačné odhady 
kľúčových poľnohospodárskych biotopov v každom členskom štáte nájdete v prílohe 
C); 

• podiel plochy biotopu alebo populácie druhu, ktorá sa vyskytuje na lokalitách sústavy 
Natura 2000 v členskom štáte. 

 
Po vyhodnotení stavu kľúčových biotopov a druhov je užitočné stanoviť ciele na ich ochranu 
v rámci každej lokality v sústave Natura 2000. Napríklad by sa mohlo stanoviť, že sa zvýši 
plocha (t. j. sa obnoví alebo opätovné vytvorí) biotopov alebo populácií druhov, ktoré sú 
príliš malé (a/alebo fragmentované), aby boli z dlhodobého hľadiska životaschopné 
(Kettunen et al 2007). Pre ostatné menej ohrozené biotopy by vhodným cieľom mohlo byť 
zachovať z nich určité percento (napr. zachovať 95% z nich v priaznivom stave ochrany). 

                                                      
20 Malo by to vychádzať z najaktuálnejších hodnotení podľa článku 17 a venovať osobitnú pozornosť podielu, ktorý sa 
hodnotí ako „nepriaznivý - zlý stav“ 
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Je dôležité poznamenať, že pri stanovovaní cieľov by sa mali brať do úvahy aj praktické 
aspekty, ako je ekologická realizovateľnosť obnovy biotopov, ako aj ďalšie prínosy z 
ekosystémových služieb, ktoré možno získať (napr. zvýšenie ukladania uhlíka, vodné zdroje a 
kontrola povodní, rekreácia a prínosy z ochrany krajiny). Takéto ďalšie prínosy by mohli 
zvýšiť podporu miestnych komunít pre realizáciu ochranných opatrení a vytvoriť príležitosti 
pre alternatívne zdroje financovania. 

• Posúdenie tlakov a ich potenciálneho vplyvu na stav ochrany 

Po identifikácii oblastí poľnohospodárskej pôdy a stanovení cieľov pre kľúčové biotopy a 
druhy poľnohospodárskej pôdy v rámci sústavy Natura 2000 je ďalším krokom identifikácia 
faktorov a tlakov, ktorým čelia rôzne systémy poľnohospodárstva, od ktorých závisí 
manažment poľnohospodárskej pôdy Natura 2000. Táto analýza pomôže identifikovať 
poľnohospodárske systémy a pôdu ohrozenú opustením alebo intenzifikáciou, čo umožní 
zasiahnuť skôr, ako bude príliš neskoro. 

V kombinácii s informáciami o cieľoch a prioritách pre kľúčové biotopy a druhy 
poľnohospodárskej pôdy to umožní riadiacim orgánom stanoviť strategické priority pre 
praktické opatrenia na riešenie tlakov a dosiahnutie cieľov ochrany, napríklad 
prostredníctvom vytvorenia kombinovaných balíkov opatrení, ktoré sa zameriavajú na určitý 
počet biotopov a druhov. 

Je tiež dôležité zhromaždiť najlepšie dostupné informácie o stave biotopov a druhov 
poľnohospodárskej pôdy. Vyžaduje si to prístup k spoľahlivým, aktuálnym a obsiahlym 
ekologickým údajom (napr. inventarizácie, mapy biotopov a atlasy druhov), a preto môže 
byť potrebné realizovať inventarizačné prieskumy, zozbierať a zmapovať údaje. Takéto 
aktivity môžu byť nákladné, skúsenosti však ukazujú, že opatrenia, ktoré sa opierajú o 
výsledky výskumu, sú dobre navrhnuté a cielené, sú celkovo nákladovo efektívnejšie. Pri tom 
je užitočné čo najlepšie využiť odborné poznatky na miestnej, národnej aj medzinárodnej 
úrovni a využívať dostupné služby21. 

• Stanovenie cieľov ochrany lokalít v sústave Natura 2000 na úrovni lokality 

Ako je vysvetlené vyššie, členské štáty musia stanoviť ciele ochrany pre každú lokalitu 
sústavy Natura 2000. Ciele ochrany na úrovni lokality by mali definovať podmienky, ktoré sa 
majú dosiahnuť pre každý druh a typ biotopu európskeho významu, ktorý sa nachádza v 
danej lokalite, aby sa maximalizoval prínos lokality k dosiahnutiu ich celkového priaznivého 
stavu ochrany. 

Za týmto účelom bude potrebné na úrovni lokality odhadnúť mieru v akej je potrebné 
predmetný biotop alebo druh Natura udržiavať v konkrétnom stave ochrany alebo obnoviť 
ho do lepšieho stavu ochrany (rámček 3.3 a rámček 3.4). Je dôležité navrhnúť jasné a 
akceptované ciele ochrany, pretože tie sú základom pre definovanie ochranných opatrení. 
Ciele ochrany môžu byť špecifikované v aktoch o vyhlásení lokality za chránenú alebo sa 
môžu ďalej rozpracovať v kontexte manažmentových plánov alebo iných nástrojov. 

Ciele ochrany na úrovni lokality by mali vychádzať z ekologických požiadaviek typov 
biotopov Natura 2000 a druhov. Ekologické požiadavky zahŕňajú všetky ekologické potreby 
abiotických a biotických faktorov potrebné na zabezpečenie priaznivého stavu ochrany 

                                                      
21  Napr. take ako www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/


 

 37 

typov biotopov a druhov vrátane ich vzťahov s prostredím (ovzdušie, voda, pôda, vegetácia 
atď.). 

Tieto požiadavky sa opierajú o vedecké poznatky a môžu sa definovať iba prípad od prípadu, 
pretože sa budú meniť podľa potrieb jednotlivých druhov, ale tiež pre ten istý druh od 
jednej lokality k druhej. Mali by odrážať význam lokality pre zachovanie alebo obnovu typov 
biotopov a druhov nachádzajúcich sa v lokalite v priaznivom stave ochrany a pre súdržnosť 
sústavy Natura 2000. 

Ciele ochrany by sa mali zaoberať aj hrozbami poškodenia alebo zničenia, ktorým sú biotopy 
a druhy v lokalite vystavené. Na stanovenie cieľov ochrany špecifických pre danú lokalitu sú 
potrebné primerané základné informácie. 

Rámček 3.3 Ako je možné stanoviť ciele ochrany pre poľnohospodársku pôdu v sústave 
Natura 2000? 

Pri stanovovaní cieľov ochrany špecifických pre danú lokalitu môže byť užitočné zohľadniť 
parametre, ktoré sa používajú na hodnotenie stavu ochrany biotopov a druhov európskeho významu 
(ako súčasť postupu podávania správ podľa článku 17 smernice o biotopoch). Pokiaľ ide o biotopy, 
medzi tieto parametre patrí areál, územie pokryté typom biotopu v rámci jeho areálu, ako aj jeho 
špecifická štruktúra a funkcie (vrátane typických druhov) v biotope. Pri druhoch sa berie do úvahy 
areál, populácia a veľkosť jeho biotopu. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov atribútov, ktoré sa môžu 
brať do úvahy pri definovaní cieľov ochrany: 

• Plocha biotopu: Plocha, na ktorej sa nachádzajú cieľové biotopy, by mala byť stabilná alebo sa 
musí zväčšovať (je možné stanoviť celkovú cieľovú plochu). 

• Štruktúra a funkcia biotopu: Spoločenstvá cieľových biotopov by mali byť stabilné, pokiaľ ide o 
ich distribúciu a zloženie. Zachované sú funkcie biotopu a ekologické parametre, od ktorých 
závisí stálosť biotopu. 

• Početnosť a distribúcia druhov, štruktúra populácie atď.: Populácia druhov je stabilná alebo sa 
zvyšuje (je možné stanoviť cieľové čísla). Populačné trendy sa zlepšujú. Distribúcia druhov, 
vrátane životne dôležitých oblastí a prepojenia, sa udržiava alebo zlepšuje (napr. zlepšením 
biotopov a opätovnou kolonizáciou zlepšených oblastí). Štruktúra populácie je zachovaná. 

 
• Komunikovanie o cieľoch sústavy Natura 2000 

Poľnohospodári a širšia verejnosť nebudú presvedčení o potrebe manažovania 
poľnohospodárskej pôdy pre sústavu Natura 2000, pokiaľ nedokážu porozumieť potrebe 
ochranných opatrení a tomu, ako môže stanovenie cieľov ochrany na ich poľnohospodárskej 
pôde v rámci lokality sústavy Natura 2000 hrať dôležitú úlohu pri dosahovaní národných a 
regionálnych cieľov.  

Členské štáty sa preto musia zapojiť do dialógu so zúčastnenými stranami, najmä s 
miestnymi užívateľmi pôdy, a poskytovať ľahko dostupné informácie o strategických cieľoch 
a cieľoch ochrany vo vzťahu k poľnohospodárskym biotopom a druhom. Musia tiež 
zabezpečiť, aby ciele ochrany mohli byť prezentované spôsobmi, ktoré sú pre 
poľnohospodárov a užívateľov pôdy relevantné a ľahko zrozumiteľné. Je dôležité, aby 
prebiehala diskusia medzi poľnohospodármi a príslušnými orgánmi o tom, ako môže 
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obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy prispieť k ochrane lokality Natura 2000. 
Poľnohospodári môžu veľmi dobre rozumieť tomu ako hospodárenie s pôdou v minulosti 
viedlo k úspechom alebo neúspechom ochrany.   

Rámček 3.4 Niektoré príklady cieľov ochrany špecifických pre lokalitu 

Niektoré konkrétne ciele ochrany lokalít Natura 2000, v ktorých sa nachádzajú suché 
poľnohospodárske oblastí a spoločenstvá stepných druhov vtákov v Španielsku, zahŕňajú: 

- Udržiavať a obnovovať vhodnú kvalitu a rozsah biotopov rôznych druhov stepných vtákov 
európskeho významu, berúc do úvahy ich osobitné ekologické požiadavky. 

- Znížiť ohrozujúce faktory a tlaky na druhy vtákov európskeho významu spojené s 
poľnohospodárskymi a inými ľudskými činnosťami v lokalite. 

- Minimalizovať vplyv niektorých mechanických prác na vtáky, najmä tých, ktoré sa týkajú obilnín. 

- Zväčšiť plochu a kvalitu pôdy ležiacej úhorom a zabezpečiť jej správne obhospodarovanie. 

- Zachovať a obnoviť množstvo a kvalitu živých plotov a plôch prírodnej vegetácie na 
poľnohospodárskych pozemkoch. 

- Chrániť vegetáciu asociovanú s malými sezónnymi tokmi. 

- Podporovať udržiavanie mozaiky poľnohospodárskej krajiny, k čomu napomôže striedanie plodín 
používané v tradičnom extenzívnom poľnohospodárstve. 

- Vypracovať účinnejší systém integrovanej výroby so stabilnejšími výnosmi a nižšími nákladmi. 

- Podporovať extenzívny chov dobytka s cieľom zachovať prírodné trávnaté porasty v určitých 
oblastiach. 

- Podporovať zlepšovanie pastvín prostredníctvom nasadenia primeranej zmesi rôznych miestnych 
odrôd vhodných druhov. 

Toto nie je vyčerpávajúci zoznam typov cieľov, ktoré je možné stanoviť v stepných oblastiach Natura 
2000 a na suchých oblastiach poľnohospodárskej pôdy. Tu uvedená formulácia je skôr všeobecná, 
ale v cieľoch ochrany špecifických pre danú lokalitu sú podrobnejšie špecifikované biotopy, druhy, 
výmery, veľkosť populácie a ďalšie relevantné parametre. 

Zdroj: Niekoľko manažmentových plánov pre lokality v sústave Natura 2000, v ktorých sa vyskytujú 
suché poľnohospodárske oblastí a stepné druhy vtákov v Španielsku. 

• Stanovenie potrebných ochranných opatrení  

Ochranné opatrenia sú praktické aktivity, ktoré je potrebné realizovať aby boli dosiahnuté 
ciele ochrany lokality. Musia zodpovedať ekologickým požiadavkám biotopov a druhov, pre 
ochranu ktorých je lokalita vyhlásená, a musia zohľadňovať ekonomické, sociálne a kultúrne 
požiadavky, ako aj regionálne a miestne charakteristiky (článok 2.3). 

Ochranné opatrenia môžu zahŕňať opatrenia špecifické pre danú lokalitu (t. j. 
manažmentové aktivity a/alebo manažmentové obmedzenia) a horizontálne opatrenia, 
ktoré sa uplatňujú na mnohých lokalitách sústavy Natura 2000 na väčšej ploche (napr. 
opatrenia na zníženie znečistenia dusičnanmi alebo na reguláciu lovu alebo využívania 
zdrojov). Medzi vhodné nástroje na vykonávanie týchto ochranných opatrení môžu patriť 
manažmentové plány vytvorené osobitne pre dané lokality alebo začlenené do iných plánov 
rozvoja, a/alebo príslušné zákonné, administratívne alebo zmluvné opatrenia. 
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Manažmentové plány pre lokality v sústave Natura 2000 sa v krajinách EÚ široko využívajú, 
ale úspešne sa uplatňujú aj iné opatrenia a v mnohých krajinách sa na správu lokalít 
využívajú kombinácie rôznych opatrení. Mnohé členské štáty používajú manažmentové 
plány na to, aby usmernili manažérov a iné zainteresované strany pri riešení ochrany lokalít 
Natura 2000 prostredníctvom rôznych opatrení. 

Manažmentové plány na úrovni lokality sa vo všeobecnosti používajú na formulovanie cieľov 
a opatrení potrebných na dosiahnutie týchto cieľov. Plány riadenia môžu tiež slúžiť ako 
nástroj na stanovenie zodpovedností rôznych relevantných hospodárskych a iných 
subjektov, orgánov a mimovládnych organizácií za vykonávanie potrebných 
manažmentových opatrení, na identifikáciu dovolených činností a na identifikáciu 
potenciálneho ohrozenia vyplývajúceho z určitých činností. 

Na usmernenie o tom, aké opatrenia sa majú vykonávať v každej lokalite na ochranu 
určitých druhov alebo biotopov sa môžu použiť aj národné, regionálne alebo európske akčné 
plány (tiež niekedy označované ako akčné plány pre druhy). Tieto môžu navrhovať a 
definovať ochranné opatrenia v rôznych lokalitách a oblastiach a zároveň slúžiť ako nástroj 
na implementáciu týchto opatrení v konkrétnych lokalitách Natura 2000. Sektorálne 
manažmentové plány (napr. lesnícke, poľnohospodárske, vodohospodárske) môžu tiež 
stanoviť ciele ochrany a konkrétne opatrenia pre lokality Natura 2000. 

Zákonné opatrenia sa zvyčajne riadia vzorom stanoveným v procesnom práve a môžu 
stanoviť konkrétne požiadavky týkajúce sa činností, ktoré sa môžu v lokalitách sústavy 
Natura 2000 povoliť, obmedziť alebo zakázať. Administratívne opatrenia môžu stanoviť 
príslušné ustanovenia týkajúce sa vykonávania ochranných opatrení alebo povoľovania 
iných činností v lokalitách sústavy Natura 2000. 

Zmluvné opatrenia zahŕňajú uzatváranie zmlúv alebo dohôd zvyčajne medzi riadiacimi 
orgánmi a vlastníkmi alebo užívateľmi pôdy v lokalite. Agroenvironmentálne dohody s 
poľnohospodármi v rámci nariadenia o rozvoji vidieka sú jedným z príkladov dobrovoľného 
zmluvného opatrenia zameraného na udržanie priaznivého stavu ochrany určitých typov 
biotopov (napr. lúky, pasienky) a druhov. Zložitosť potrebných ochranných opatrení si môže 
vyžadovať aj iné druhy zmlúv a dohôd a iné druhy osobitných opatrení vrátane 
dobrovoľného vykonávania ochranárskeho manažmentu, ktoré nie je postavený na žiadnych 
platbách ani stimuloch. 

V každom prípade by sa potrebné ochranné opatrenia mali navrhnúť dostatočne podrobne, 
aby sa zabezpečila účinná implementácia. Mala by sa uviesť ich presná lokalizácia a opísať 
prostriedky a nástroje potrebné na ich vykonávanie. Tiež je potrebné vypracovať primeraný 
pracovný plán, v ktorom sa uvedie kedy sa budú opatrenia vykonávať a kto bude za ich 
vykonávanie zodpovedný. Pracovný plán by mal byť dostatočne flexibilný, aby ho bolo 
možné v prípade potreby upraviť a prispôsobiť, napr. na základe skutočných výsledkov už 
vykonaných opatrení. 

Je tiež dôležité stanoviť časový rozvrh na posúdenie prijatých ochranných opatrení z hľadiska 
ich vhodnosti a pokroku pri dosahovaní cieľov ochrany s cieľom skontrolovať ich 
primeranosť, merateľnosť a vykonávanie. 
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Manažmentové opatrenia plánované pre poľnohospodársku pôdu by mali byť v súlade s 
manažmentovými plánmi alebo zavedenými ochrannými opatreniami v lokalitách sústavy 
Natura 2000. 

V rôznych podmienkach môžu byť potrebné odlišné prístupy, napr. v prípade extenzívnych 
poľnohospodárskych systémov môže stačiť zachovanie existujúcich postupov, zatiaľ čo v 
intenzívne obhospodarovaných poľnohospodárskych systémoch môžu byť potrebné zásadné 
zmeny. 

Horizontálne opatrenia môžu byť vhodné pre určité typy biotopov/druhov v celom regióne 
alebo krajine alebo na riešenie rozptýlených tlakov, ako je eutrofizácia spôsobená 
poľnohospodárskymi chemikáliami. V niektorých situáciách môže byť užitočné aplikovať 
niekoľko jednoduchých požiadaviek v celej poľnohospodárskej krajine. Okrem toho tieto 
opatrenia nemusia byť nevyhnutne nové, pretože existujúce opatrenia môžu tiež prispieť k 
dosiahnutiu cieľov ochrany. 

Na druhej strane môžu byť v určitých oblastiach potrebné špecifickejšie miestne prístupy 
vrátane vysoko špecializovaných a cielených opatrení, ktoré najlepšie vyhovujú osobitným 
potrebám manažmentu konkrétneho druhu alebo biotopu v konkrétnej lokalite. Pri 
navrhovaní opatrení na manažment jednotlivých druhov je obzvlášť dôležité porozumieť 
životnému cyklu a ekologickým požiadavkám druhov. Miestne podmienky môžu priniesť 
určité rozdiely v špecifických potrebách biotopov a druhov. 

Je dôležité jasne zadefinovať, aké potrebné ochranné opatrenia, ak nejaké existujú, vyžaduje 
zákon a určiť, na koho a na ktorú pôdu sa tieto povinnosti vzťahujú. Povinné požiadavky na 
hospodárenie s pôdou pre poľnohospodárov pravdepodobne budú mať vplyv na rozsah 
ponúkania stimulačných platieb, pretože zákonné povinnosti budú pre niektoré platby tvoriť 
referenčnú úroveň22 (podrobnejšie v časti 5.3). 

3.3 Identifikácia zdrojov potrebných na manažment sústavy Natura 2000  

Je nevyhnutné identifikovať finančné potreby na primeraný manažment lokalít sústavy 
Natura 2000, aby sa optimalizoval ich príspevok k ochrane biotopov a druhov európskeho 
významu. Prvým krokom je identifikácia potrebných ochranných opatrení (napr. 
v manažmentových plánoch a iných nástrojoch). 
 
Aby sa zabezpečilo lepšie využitie príležitostí, ktoré sú k dispozícii na manažment lokalít 
sústavy Natura 2000 v rámci fondov EÚ, bude potrebné venovať osobitnú pozornosť 
strategickejšiemu viacročnému plánovaniu financovania sústavy Natura 2000. Komisia 
požiadala členské štáty, aby vypracovali prioritné akčné rámce (PAF) na financovanie 
sústavy Natura 2000, v ktorých sa určujú strategické priority a opatrenia, ktoré sa majú 
vykonať na obdobie rokov 2014 - 2020, ako aj finančné nástroje, ktoré sa môžu použiť na ich 
implementáciu 23 (rámček 3.5). 

                                                      
22 The Referenčná úroveň definuje deliacu čiaru medzi úrovňou environmentálnych opatrení, ktoré sa od 
poľnohospodárov očakávajú na ich vlastné náklady, a zvýšenou úrovňou environmentálneho manažmentu, za 
ktoré môžu byť poľnohospodári platení, napríklad prostredníctvom agroenvironmentálnych schém (Kristensen 
and Primdahl, 2006) 
23 SEC(2011) 1573 Konečné znenie 
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Európske spolufinancovanie 

Možnosti financovania sústavy Natura 2000 boli zahrnuté do každého z príslušných fondov 
EÚ na finančné obdobie 2014 - 202024. Dôležitým finančným zdrojom bola a bude najmä 
spoločná poľnohospodárska politika (SPP) (pozri kapitolu 5). Zatiaľ čo hlavnú zodpovednosť 
za financovanie sústavy Natura 2000 nesú členské štáty, článok 8 smernice o biotopoch 
výslovne spája implementáciu potrebných ochranných opatrení pre sústavu Natura 2000 so 
spolufinancovaním EÚ. 

Komisia vyjadrila názory na dôležitosť financovania biodiverzity a ochrany prírody zo strany 
Únie v novom viacročnom finančnom rámci a uviedla, že je potrebný posilnený integrovaný 
prístup, ktorý zabezpečí integráciu priorít z akčných rámcov Natura 2000 do vnútroštátnych 
a regionálnych programy sektorových fondov EÚ (European Commission, 2011)25.  

Integrovaný prístup bol zvolený preto, aby sa zabezpečilo, že manažment lokalít bude 
súčasťou širších politík v oblasti hospodárenia s pôdou a vodou, s cieľom umožniť členským 
štátom stanoviť priority a vypracovať politiky a opatrenia, ktoré odrážajú ich národné a 
regionálne špecifiká, a zabrániť duplicite a prekrývaniu financovania z rôznych nástrojov EÚ 
a administratívnych komplikácií a transakčných nákladov, ktoré by boli spojené s takouto 
duplikáciou. 

Komisia tiež deklarovala svoj zámer podporovať využívanie inovačných prístupov a trhových 
nástrojov vrátane súkromného financovania na podporu manažmentu sústavy Natura 2000, 
hoci uznáva, že tieto zdroje budú pravdepodobne predstavovať iba malú časť celkového 
financovania sústavy Natura 2000 v najbližšom období a základné financovanie bude 
potrebné zabezpečiť z verejných zdrojov - EÚ a členských štátov. Len tak bude možné 
zabezpečiť prínosy sústavy Natura 2000 z hľadiska ochrany prírody. 

Prioritné akčné rámce slúžia ako nástroje strategického plánovania na posilnenie integrácie 
financovania sústavy Natura 2000 do príslušných finančných nástrojov EÚ pre nové 
programové obdobie, najmä do príslušných operačných programov rôznych nástrojov 
financovania. 

Zabezpečenie dostatočného financovania na implementáciu 

Aj keď celý rad politických nástrojov EÚ potenciálne poskytuje finančné prostriedky na 
manažment sústavy Natura 2000, v praxi členské štáty nepridelia na tento účel dostatok 
finančných prostriedkov alebo k nim nezabezpečia prístup: odhaduje sa, že v súčasnosti je 
dostupná iba pätina alebo menej finančných prostriedkov, ktoré by boli potrebné (European 
Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Rôzne obmedzenia, 
napríklad limitovaná integrácia sústavy Natura 2000 do národných priorít financovania a 

                                                      
24 Kohézne financovanie v KOM (2011) 612 v konečnom znení, KOM (2011) 614 v konečnom znení; Spoločná 
poľnohospodárska politika v KOM (2011) 625 v konečnom znení, KOM (2011) 627 v konečnom znení; Európska 
námorná politika a politika rybného hospodárstva v KOM (2011) 804 v konečnom znení; Finančný nástroj LIFE 
pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy v KOM (2011) 874 v konečnom znení  
25 Oznámenie Európskej komisie „Rozpočet stratégie Európa 2020“ KOM (2011) 500 v konečnom znení, časť I (a 
popisy politiky životného prostredia a klímy KOM (2011) 500 v konečnom znení, časť II) 
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nedostatočné uznanie sektormi alebo nedostatočná kapacita zainteresovaných subjektov 
bránia využitiu príležitostí, ktoré poskytuje EÚ na spolufinancovanie (Kettunen et al, 2011). 

Rámček 3.5 Prioritný akčný rámec - nástroj strategického plánovania na financovanie 
sústavy Natura 2000 

V článku 8 smernice o biotopoch sa vyžaduje, aby Komisia prijala prioritný akčný rámec opatrení 
zahŕňajúcich spolufinancovanie, ktoré sa má využiť v lokalitách sústavy Natura 2000, so zreteľom na 
dostupné zdroje financovania v rámci príslušných nástrojov Spoločenstva a na základe identifikácie 
príslušných opatrení, ich nákladov a financovania, vrátane spolufinancovania potrebného na ich 
vykonávanie. Toto bude možné iba na základe toho, že členské štáty stanovia národné a/alebo 
regionálne prioritné akčné rámce pre sústavu Natura 2000 (PAF) na ďalšie finančné obdobie (2014 - 
2020). Takýto prístup poskytne jasnejší rámec na stanovenie cieľov a priorít, na opis opatrení Natura 
2000, ktoré sa majú financovať, na identifikáciu potenciálneho príspevku každého fondu EÚ do 
národnej/regionálnej sústavy Natura 2000 pre budúci finančný výhľad a na stanovenie prioritných 
opatrení, ktoré sa majú zrealizovať, ako aj na monitorovanie a hodnotenie podporovaných opatrení. 
Výbor pre biotopy spolu s členskými štátmi vytvoril jednotný formát prioritných akčných rámcov. 

PAF je považovaný za nástroj pre plánovanie zameraný na identifikáciu kľúčových priorít a 
poskytnutie integrovaného prehľadu o tom, ako ich dosiahnuť so zreteľom na rôzne finančné 
nástroje. V prioritných akčných rámcoch členských štátov sa určujú strategické priority ochrany 
sústavy Natura 2000 na obdobie rokov 2014 - 2020. Členské štáty musia tiež špecifikovať svoje 
potreby financovania sústavy Natura 2000 v rámci príslušných plánov alebo programov. Aby sa 
maximalizoval ich vplyv a vyhliadky na prijatie v rámci integrovaného prístupu, je potrebné takéto 
akčné rámce vytvoriť pred ukončením dohody o kľúčových programoch pre poľnohospodárstvo, 
rybné hospodárstvo a regionálny rozvoj na finančné obdobie 2014 - 2020. Cieľom je zabezpečiť 
strategické zameranie na najdôležitejšie priority, ako aj komplementárnosť a súlad medzi 
informáciami obsiahnutými v prioritných akčných rámcoch a príslušných programoch. 

Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Členské štáty by mali stanoviť priority a rozvíjať politiky a opatrenia, ktoré odrážajú ich 
národné a regionálne špecifiká. Účinné riadenie a obnova chránenej siete Natura 2000 si 
vyžaduje strategické plánovanie, ktoré využíva možnosti, ktoré ponúkajú odvetvové politiky 
EÚ a príslušné fondy na zabezpečenie financovania. 

Kapitola 5 popisuje možnosti európskeho spolufinancovania. Odporúčania týkajúce sa 
plánovania financovania manažmentu poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 sú 
uvedené v kapitole 6. 

Ďalšie informácie 

• Usmernenie Európskej komisie o správe lokalít sústavy Natura 2000: ustanovenia článku 
6 smernice 92/43 / EHS o biotopoch. Európska komisia, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

• Výkladová správa Európskej komisie o definovaní cieľov ochrany lokalít sústavy Natura 
2000 a nové usmernenie k definovaniu opatrení na ochranu v súlade s článkom 6 ods.1. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

• Usmernenie Európskej komisie o financovaní sústavy Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. ODPORÚČANIA PRE POĽNOHOSPODÁRSKY 
MANAŽMENT BIOTOPOV A DRUHOV 
SÚSTAVY NATURA 2000 

 

Čo prináša táto kapitola?  

Táto kapitola sumarizuje hlavné manažmentové opatrenia potrebné na udržanie kľúčových 
poľnohospodárskych biotopov a druhov v lokalitách sústavy Natura 2000 v priaznivom stave 
ochrany.  

Poskytuje odporúčania o hlavných aspektoch, ktoré treba zohľadniť pri implementácii 
vhodných poľnohospodárskych postupov, ktoré môžu prispieť k ochrane biotopov a druhov 
sústavy Natura 2000. 

4.1 Manažment biotopov 

Poľnohospodárstvo s nízkou intenzitou produkcie je nevyhnutným predpokladom 
zachovania existencie poloprírodných typov biotopov a druhov identifikovaných v tomto 
usmernení a na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany kľúčových biotopov a druhov 
spojených s poľnohospodárskymi postupmi v lokalitách sústavy Natura 2000. Pred 
opätovným zavedením vhodného dlhodobého manažmentu sú často potrebné aj opatrenia 
na obnovu. 

Tieto manažmentové opatrenia budú väčšinou implementovať poľnohospodári a mala by sa 
im poskytnúť primeraná podpora. Niektorí poľnohospodári už správne manažmentové 
opatrenia vykonávajú a je dôležité uznať a podporovať ich úlohu pri ochrane a manažmente 
biotopov. Iní budú potrebovať podporu na obnovenie hospodárenia na opustenej pôde 
alebo ako alternatívu k intenzifikácii poľnohospodárskej produkcie. 

Táto časť popisuje hlavné poľnohospodárske postupy, ktoré môžu prispieť k vhodnej správe 
biotopov a druhov Natura 2000. 

Pasenie 

Väčšina biotopov, o ktorých sa hovorí v tomto usmernení sa manažuje pasením, ktoré 
zabraňuje sukcesii k drevnatej vegetácii a kontroluje invázne druhy. Biotopy sa však môžu 
zhoršovať nadmerným alebo nedostatočným spásaním alebo nevhodným druhom dobytka a 
režimom spásania. Pri pasení je potrebné zohľadňovať:  

 Veľkosť stád/intenzita chovu. Pre takmer všetky kľúčové poloprírodné biotopy sa 
odporúča extenzívny režim pasenia malými až stredne veľkými stádami. V prípade 
malých stád je však na zachovanie hodnoty biotopov potrebná vyššia miera pasenia. 
Pri určovaní veľkosti stáda špecificky pre typ biotopu sa musia zohľadniť miestne 
podmienky vrátane typu a veku vegetácie, produktivity biotopu, pôdneho typu, 
hydrologických podmienok, miery pasenia voľne žijúcimi bylinožravcami, histórie 
manažmentu lokality a cieľov ochrany. Mala by sa stanoviť rovnováha medzi 
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intenzitou chovu a dĺžkou pasenia, aby sa zabezpečil vhodný tlak pasenia. Je tiež 
dôležité vziať do úvahy mieru využitia stád. 

 Druh dobytka, plemená, kombinované pasenie. Rôzne druhy dobytka sa pasú 
rôznymi spôsobmi, čo ovplyvňuje ich vhodnosť pre jednotlivé biotopy. Hovädzí 
dobytok sa pasie neselektívne a preto môže potlačiť početné trávne druhy. Ovce sú 
vhodnejšie pre biotopy citlivé na živiny, oblasti náchylné na eróziu, kde sú 
podmienky suchšie a produktivita trávnych porastov je nižšia. Kone a poníky sa 
používajú menej často a zvyčajne v kombinácii s ovcami alebo dobytkom. Pre 
niektoré typy biotopov sú prospešné zmiešané stáda kôz a oviec, najmä v prípade, že 
na trávne porasty prenikajú kroviny. Kozy by sa však nemali pásť bez pastiera tam, 
kde sa vyskytujú plochy citlivých biotopov. Využitím kombinácie rôznych druhov 
dobytka sa dá vytvoriť rôznorodá štruktúra trávnych porastov, ktorá podporuje 
širokú škálu druhov. 

 Sezónnosť a načasovanie, rotačná pastva. V prípade niektorých vysokohorských a 
subalpínskych trávnych porastoch sa sezónnosť opiera o tradičné režimy pasenia na 
pastvinách, na ktorých sa zvieratá v lete pasú na kopcoch a v zime sa privedú na 
pasienky do údolia. Sezónnosť pasenia sa líši v závislosti od regiónu, produktivita a 
pôdne podmienky môžu podporiť celoročné pasenie biotopov, ktoré sa vyskytujú v 
určitých nadmorských výškach a zemepisných šírkach. Aj keď sú stanovené sezónne 
vzorce pasenia determinované dlhodobými klimatickými podmienkami, je potrebné 
medziročne prispôsobovať úroveň manažmentu, keďže mnoho poloprírodných 
biotopov vykazuje značné medziročné výkyvy v produktivite v dôsledku 
premenlivosti klímy. Vo všeobecnosti sa uprednostňuje striedavé pasenie pred 
nepretržitým, pretože ponúka najlepšie možnosti na vytvorenie heterogénneho 
biotopu a zároveň zabraňuje nadmerným škodám spôsobeným ušľapávaním a 
prehnojením jednotlivých plôch. Je však nákladné a náročné na kapacity (vyžaduje si 
dozor pastierov alebo oplotenie), čo potenciálne obmedzuje jeho praktickosť. Ako už 
bolo uvedené, musí sa nájsť rovnováha medzi dlhým obdobím pasenia s relatívne 
nízkou intenzitou alebo kratším režimom s vyššou intenzitou. 

Pastierstvo 

Pre mnoho biotopov, najmä v horských oblastiach, je pastierstvo kultúrnou tradíciou. 
Kvalifikovaní pastieri zachovávajú priestorovo a časovo diverzifikované extenzívne pasenie 
na otvorených biotopoch a jeho optimálnu intenzitu na zabezpečenie rozmanitosti 
vegetácie, ktorá je vhodná pre hospodárske zvieratá aj pre biodiverzitu. Pastieri rozdeľujú 
veľké pastviny na sektory, v ktorých usmerňujú hospodárske zvieratá, aby sa pásli v 
optimálnej rovnováhe na viac aj menej chutných druhoch rastlín, aby bola zabezpečená ich 
správna výživa s minimálnym využitím energie, pričom sa súčasne udržiavajú pasienky a 
obmedzuje sa rast krovín. Pastierstvo poskytuje nasledujúce prínosy pre biodiverzitu:  

• zachovanie mozaiky biotopov a okrajovej vegetácie 

• kontrola prírodných požiarov  

• zníženie rizika erózie a dezertifikácie 

• poskytovanie uhynutých jedincov na prikrmovanie  

• rozptyl osiva 
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• redistribúcia a koncentrácia živín 

Od pastierstva a transhumancie, ktoré udržiavajú sezónne pasenie na otvorených 
pastvinách, sa vo veľkej miere upúšťa. Medzi súčasné iniciatívy na podporu týchto systémov 
patria pastierske školy vo Francúzsku a Španielsku.   

Košarovanie oviec a hovädzieho dobytka, umiestnenie vody a prístreškov 

V niektorých častiach Európy, kde sa pri pasení využívajú pastieri, sa ovce a hovädzí dobytok 
tradične držia v noci na ohradených miestach na ochranu pred dravcami. Táto prax známa 
ako košarovanie môže na malej ploche vytvoriť veľmi veľký tlak na pasienok,  môže viesť k 
intenzívnemu udupávaniu a pošliapaniu, eutrofizácii a zmenám vlastností pôdy, čo môže 
spôsobiť pokles charakteristických druhov a umožniť prenikanie nepôvodných druhov. 
Podobne, umiestnenie napájadiel a prístreškov bude mať vplyv na správanie sa dobytka a 
môže potenciálne spôsobiť podobné problémy. Košarovanie sa neodporúča na prírodných 
lúkach alebo poloprírodných suchých lúkach. Na niektorých miestach to však môže byť 
povolené za predpokladu, že sa ohrady presúvajú každý deň a exkrementy alebo hustota 
dobytka a doba pasenia je obmedzená. 

Kontrolované vypaľovanie 

Niektoré pasené prírodné a poloprírodné trávne porasty, kroviny a vresoviská môžu 
vyžadovať opatrné riadené vypaľovanie, aby sa zabránilo rastu drevín (najmä pri 
nedostatočnom pasení), znížilo sa množstvo odpadu a uvoľnili sa živiny. Vypaľovanie môže 
pomôcť udržať podmienky s nízkou úrovňou živín, najmä ak v dôsledku znečistenia ovzdušia 
dochádza k nadmernému prísunu živín z dažďov. V horských vresoviskách, napríklad vo 
Veľkej Británii, sa vypaľovanie malých plôch bežne využíva na zvýšenie štrukturálnej 
diverzity vegetácie udržiavaním prítomnosti všetkých rastových fáz dominantných druhov 
vresovísk, ktoré budú podporovať diverzitu druhov bezstavovcov a vtákov. Nesprávny 
manažment vypaľovania (napr. príliš časté spaľovanie veľkých plôch, nesprávny typ alebo 
vek vegetácie alebo rašelinové pôdy) však vedie k významným negatívnym vplyvom. 

Preto, v prípade potreby, musí byť manažment horenia veľmi starostlivo naplánovaný a 
kontrolovaný (najmä ak existuje riziko, že sa požiare vymknú spod kontroly) a 
implementovaný v súlade s vnútroštátnymi predpismi a usmerneniami, ako sú tie, ktoré sú 
uvedené na konci tejto kapitoly. 

Kosenie 

Veľa poloprírodných trávnych porastov (lúk) sa kosí na seno na produkciu krmiva, ktoré je 
možné skladovať na zimné kŕmenie hovädzieho dobytka. Niektoré typy trávnych porastov s 
nízkou produktivitou, ako bezkolencové lúky, sa už tradične kosia na stelivo pre zvieratá. 
Kosenie je neselektívne, a preto podporuje rast tráv a nízko rastúcich bylín a zároveň 
redukuje vysoké byliny a eliminuje prenikanie drevín. Odstránenie kosenej trávy z poľa vedie 
k dlhodobému udržiavaniu nízkych hladín živín, výsledkom čoho sú poloprírodné lúky s veľmi 
vysokou diverzitou rastlín a významnou hodnotou z hľadiska ochrany prírody, kvôli 
rastlinným spoločenstvám a asociovaným spoločenstvám bezstavovcov. 

 Načasovanie a frekvencia. Biotopy kosných lúky by sa vo všeobecnosti mali kosiť až 
po vyhniezdení vtákov a vysemenení rastlín, keď tráva dosiahne výšku približne 50 - 
120 cm. Kosenie by sa malo líšiť v čase a priestore, aby sa vytvorila mozaikovitá 
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štruktúra biotopu, a to buď ponechaním oblastí (10–20% biotopu) bez kosenia po 
dobu jedného roka a každoročným striedaním nekosených pozemkov alebo kosením 
všetkých pozemkov každoročne, pričom sa rôzne oblasti pokosia v rôznom čase. 
Rotačné obhospodarovanie lúk udržiava rôzne sukcesné štádiá, čím sa zvyšuje 
druhová diverzita. Optimálna frekvencia kosenia sa líši medzi typmi biotopov a 
podtypmi a podľa jednotlivých lokalít, napr. v závislosti od cieľov ochrany. 

 Sušenie v teréne a odstránenie pokosenej biomasy. Na kosných lúkach by sa 
pokosená biomasa mala pred zberom a stohovaním nechať na poli vyschnúť, aby 
semená mohli zabezpečiť reprodukciu kvitnúcich rastlín. V prípade väčšiny ostatných 
kosených biotopov by sa pokosená vegetácia mala odstraňovať čo najskôr, aby sa 
zabránilo obohacovaniu biotopu živinami a „duseniu“ dole ležiacej vegetácie. 

 Žacie zariadenia/strojové zariadenia. Tradičné, nízko produkčné metódy kosenia 
sena, napr. ručné kosenie, sa stali nehospodárnymi, ale ťažké stroje môžu 
poškodzovať biotopy, najmä na podmáčaných alebo sypkých pôdach náchylných na 
eróziu a zhutnenie. Na podmáčanej pôde by sa tráva mala kosiť ručne alebo 
pomocou špeciálne navrhnutých strojov. Na zmiernenie priamych úhynov druhov 
lúčnych živočíchov spôsobených strojovými zariadeniam, by sa malo kosiť od stredu 
plochy smerom von; pokosená tráva by mala mať výšku najmenej 10 cm; kosenie by 
sa malo realizovať po 10:00 ráno; a mala by byť použitá kosačka s adaptérmi, ktoré 
znižujú dopad kosenia na biodiverzitu.  Avšak v niektorých regiónoch tradičné 
postupy kosenia sena vyžadujú, aby sa kosilo nízko, nad vrstvou machu, a 
načasovanie kosenia sa môže líšiť. 

 Kombinácia kosenia a pasenia. Na mnohých biotopoch sa pasenie kombinuje s 
kosením, pasie sa zvyčajne po kosení, na jeseň, a v suchých oblastiach cez zimu. 
Pasenie môže viesť k väčšej heterogenite biotopov a rôznorodejšiemu porastu, ako 
samotné kosenie, pretože zvieratá prednostne spásajú najvýživnejšie trávy a 
zašľapávanie vytvára plochy odhalenej pôdy. V niektorých prípadoch sa kosenie 
môže použiť na prekonanie problémov s nedostatočným pasením, najmä na 
počiatočné vyčistenie biotopov pokrytých krovinami. 

 Nahradenie pasenia za kosenie. To sa neodporúča, pretože je pravdepodobné, že to 
povedie k zmenám v zložení ekologických spoločenstiev (Dover et al, 2011).  Avšak v 
prípade niektorých biotopov a pre ochranu motýľov môže byť pasenie s veľmi nízkou 
intenzitou vhodnou náhradou za kosenie. 

Obmedzené alebo žiadne používanie hnojív - hnoj a minerálne hnojivá 

Takmer žiadny z typov biotopov suchých trávnych porastov netoleruje umelé hnojivá, či už 
na lokalite alebo v priľahlých oblastiach, a mnohé z nich už sú eutrofizáciou nepriaznivo 
ovplyvnené. Manažment týchto biotopov by mal uprednostňovať prevenciu vstupu živín z 
hnojenia, splachu alebo inundácie pozemkov povrchovou vodou bohatou na živiny a z 
prikrmovania pasúcich sa hospodárskych zvierat. 

Hnojenie lúk sa vo všeobecnosti neodporúča, najmä nie v oblastiach, kde sa v minulosti 
hnojivá neaplikovali. Niektoré lúky sa tradične obhospodarovali s nízkymi množstvom 
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maštaľného hnoja, aby sa vyrovnal úbytok živín odstraňovaním sena, alebo boli obohatené 
na živiny bohatým sedimentom pri pravidelných záplavách. V súčasnosti je veľa lúk 
ovplyvnených eutrofizáciou. Hnojenie musí byť preto prísne kontrolované alebo zakázané, a 
to v rámci biotopu aj v jeho okolí. Avšak v prípade niektorých typov horských a nížinných 
kosných lúk, môže byť nízka úroveň hnojenia prínosná pre zachovanie produktivity a 
rozmanitosti druhov. Pred aplikáciou akejkoľvek úrovne hnojenia je potrebné zvážiť vplyv na 
druhovú diverzitu a zohľadniť vplyv eutrofizácie. Odporúča sa pri tom integrovaný prístup, 
zohľadňujúci viaceré taxóny, aby vplyv na druhovú diverzitu bol minimálny.   

Intenzívnejšie opatrenia na obnovu vrátane znovu vytvorenia biotopu  

V oblastiach, kde sú biotopy poľnohospodárskej pôdy poškodené intenzívnym 
poľnohospodárstvom, môžu byť na zabezpečenie priaznivého stavu ochrany druhov a typov 
biotopov v sústave NATURA 2000 potrebné zásadné obnovné opatrenia, napríklad:  

 Zvrátenie obohatenia pôdy živinami a opätovné obnovenie vegetácie. Ak boli biotopy 
poškodené následkom intenzifikácie poľnohospodárskej výroby, vrátane vysušovania 
a hnojenia, musia sa obnoviť znížením úrodnosti pôdy, zastavením hnojenia a v 
niektorých prípadoch odstránením živín. To môže zahŕňať odstránenie vrchnej vrstvy 
pôdy obohatenej o živiny alebo niekoľko rokov pestovania a následného odstránenia 
plodín náročných na živiny. 

 Opakované osiatie na obnovenie diverzity druhov rastlín. Toto je možné dosiahnuť 
rozmiestnením sena z vhodných trávnych porastov (zeleného alebo sušeného sena) 
alebo získaním semien špecifikovaných odrôd rastlín a osiatím obnaženej pôdy v lete, 
s použitím vhodného stroja na siatie. Niekedy môže byť potrebná príprava pôdy na 
siatie rozoraním alebo diskovaním zatrávnenej plochy. 

 Odstraňovanie krov. Opustené alebo nedostatočne spásané poloprírodné biotopy, 
predtým ako sa opätovne začnú kosiť alebo spásať, možno obnoviť odstránením 
krov. 

 Kontrola inváznych burín a nepôvodných druhov.  Invázne nepôvodné druhy krov a 
stromov sa musia vyrezať alebo spíliť. Aby sa zabránilo ich regenerácii je potrebné 
odstrániť aj pne. Burinu je možné píliť, odrezávať, brániť alebo prikrývať pred 
kvitnutím, ale nie počas sezóny hniezdenia vtákov. Pasenie od konca zimy do skorej 
jari môže pomôcť pri kontrole niektorých trvalých burín, zatiaľ čo intenzívne šliapanie 
dobytkom môže pomôcť pri regulácii papradí (Pteridium aquilinum). 

 Zachovanie stromov pri pasení v lesoch: orezávanie korún stromov, výmladkové 
hospodárenie, omladenie. Na nedostatočne spásaných a zarastených lesných 
pasienkoch môže mať nevhodný manažmentový zásah škodlivý vplyv na staré 
hodnotné stromy (t. j. veľké, staré a duté stromy). Porast okolo nich je potrebné 
preriediť. Niektoré stromy je vhodné nechať narásť do dospelosti a zoštiepkovať, čím 
sa zvýši diverzita štruktúry biotopu. V Španielsku a Portugalsku v porastoch 
“dehesas“ a „montados”, musia byť chránené nárasty duba. To je možné docieliť 
opätovnou výsadbou, ochranou mladých stromov pred pasením a rotáciou pasenia.  
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Obnova hydrologických režimov  

Niektoré kľúčové poloprírodné biotopy sa vyskytujú v mokradných oblastiach s vysokými 
hladinami vody alebo periodickým zaplavovaním a ich zachovanie závisí od zabezpečenia 
nezmenených hydrologických pomerov. Tieto však boli často zmenené kvôli kontrole 
povodní alebo s cieľom umožniť alternatívne využitie pozemkov alebo rozvojové aktivity. 
Pokiaľ je to možné, manažmentové opatrenia by mali zahŕňať zrušenie takýchto úprav. 
Stratégie na obnovenie hydrologických režimov by mali byť navrhnuté tak, aby 
napodobňovali prírodné hydrologické funkcie vrátane použitia rovnakého zdroja vody. 

 Manažment hydrologických jednotiek. Manažment by sa mal vykonávať na úrovni 
jednotlivých hydrologických jednotiek, ak sa dajú ako také izolovať, ako aj na úrovni 
celého hydrologického systému. Manažment hydrologických pomerov si preto 
vyžaduje dobrú znalosť systému a vykonáva sa iba vtedy, ak sa dá vyhnúť 
nepriaznivým účinkom na susedné biotopy alebo blízku infraštruktúru. 

 Odstránenie odvodnenia. Existujúce drenážne kanály môžu byť za účelom zadržania 
vody prehradené drevenými, kovovými alebo plastovými doskami alebo vyplnením -
„zátkou“ pôdy a vegetácie. Nemalo by sa povoliť žiadne ďalšie odvodnenie. 

 Obnovenie hladín a režimov podzemnej vody. Niektoré poloprírodné biotopy (najmä 
vlhké trávne porasty) sú veľmi citlivé na zmeny hladín podzemných vôd. Hladiny 
podzemnej vody by sa mali zvyšovať zastavením odberu podzemnej vody alebo, ak to 
nie je uskutočniteľná možnosť, obmedzením objemu vody, ktorá sa môže odstrániť, a 
časom, kedy k tomu môže dôjsť. V niektorých oblastiach sa podzemná voda môže 
doplňovať vybudovaním priehrad alebo hrádzí na zadržiavanie vody, aj keď existuje 
určité riziko nežiaducej stagnácie vody alebo preplnenia kanálov s obmedzenou 
infiltráciou v typoch biotopov s menej priepustnými pôdami. 

 Záplavy a regulácia riek. Niektoré dôležité biotopy (napr. aluviálne lúky) závisia od 
pravidelných záplav, ktoré zabezpečujú prísun živín a substrát. Zimné záplavy 
aluvilánych trávnych porastov sú tiež veľmi dôležité pre zimujúce vodné vtáctvo 
(napr. kačice, labute) a na vytváranie vhodných biotopov pre hniezdenie bahniakov. 
V oblastiach, kde je to možné, sa odporúča postaviť stavidlá na udržanie zaplavených 
miest v zimnom období. Ak to nie je možné, mal by sa inými spôsobmi obnoviť 
prirodzenejší riečny režim (Eriksson, 2008). 

 Pobrežná hydrológia. Pobrežné biotopy, vrátane lúk a dún, závisia od pravidelného 
narušovania prílivom, odlivom a vetrom. Odstránením opatrení na ochranu pred 
prílivom je možne obnoviť prirodzenú dynamiku pobrežia, obnoviť otvorené biotopy 
a ich dynamiku, pričom je potrebné zohľadniť všetky potenciálne vplyvy (napr.  
režimy sedimentov, mieru erózie pozdĺž pobrežia). V mnohých prípadoch nebude 
možné úplné odstránenie všetkých ochranných opatrení, ale je možné upraviť ich 
tak, aby sa obnovil prirodzenejší povodňový režim. Napríklad, do kamenných 
vlnolamov je možné pridať kanály na regulovanie toku a stavidlá, aby sa umožnila 
regulovaná výmena vody počas prílivu, čo je dôležité pre pobrežné lúky a pasienky. 



 

 49 

4.2 Manažment druhov 

Opatrenia potrebné na udržanie a obnovenie priaznivého stavu ochrany pre väčšinu 
kľúčových druhov poľnohospodárskej pôdy budú rovnaké alebo podobné opatreniam 
opísaným v predchádzajúcej časti pre kľúčové biotopy poľnohospodárskej pôdy. Medzi 
kľúčové faktory patrí zabezpečenie primeranej miery a sezónnosti pasenia, správne 
načasovanie kosenia sena, udržiavanie vhodnej úrovne hladiny vody a záplavové režimy 
vlhkých lúk a vylúčenie alebo prísna kontrola aplikácie hnojív a pesticídov. Ak by sa pre 
manažment biotopov vyžadovalo vypaľovanie, je potrebné dôkladné plánovanie a kontrola, 
aby sa nevypaľovalo v hniezdnom období druhov vtákov hniezdiacich na zemi alebo v 
období, keď sú rastliny zvlášť citlivé na oheň. 

Je nad rámec týchto usmernení vymenovať všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné pre 
všetky kľúčové druhy poľnohospodárskej pôdy. Medzi niektoré bežné alebo dôležité 
všeobecné opatrenia na ochranu druhov však patrí:  

• zabezpečenie ochrany potravných, reprodukčných a odpočinkových biotopov vo 
všetkých ročných obdobiach a v rámci domovského okrsku druhu, čo si môže 
vyžadovať vytvorenie mozaiky rôznych biotopov. 

• zachovanie konkrétnych prvkov biotopu, ako sú živé ploty, stromy, kanále, atď., ako 
sa uvádza ďalej. 

• prikrmovanie niektorých druhov so špecifickými požiadavkami, ktoré sa nedajú ľahko 
nahradiť (napr. kadávery pre supov). 

• modifikácia poľnohospodárskych postupov, ako je napríklad kosenie a intenzita a 
načasovanie pasenia, s cieľom zabrániť úhynom a vyrušovaniu zraniteľných druhov 
(napr. vtáky hniezdiace v zemi) alebo tieto nepriaznivé vplyvy znížiť. 

• kontrola alebo eradikácia nepôvodných druhov, ktoré konkurujú pôvodným druhom 
významným z hľadiska ochrany, alebo ich konzumujú. 

Ochranné opatrenia si vyžadujú dobrú znalosť ekológie druhov, ich životného cyklu, 
špecifických podmienok lokality. Aby agroenvironmentálne opatrenia boli účinne a efektívne 
mali by zahŕňať priestorovo cielené prispôsobené opatrenia, (pozri kapitolu 6). Je dôležité 
poznamenať, že mnoho druhov európskeho významu závisí aj od biotopov mimo lokalít 
sústavy Natura 2000. 

Kľúčové opatrenia na ochranu druhov na ornej pôde 

Niektoré z najviac ohrozených druhov uvedených v smernici o biotopoch a smernici o 
vtákoch závisia od extenzívneho hospodárenia na ornej pôde. Kľúčové manažmentové 
opatrenia zahŕňajú: 

• pestovanie plodín s nízkymi vstupmi: nízka spotreba hnojív, žiadna alebo nízka 
úroveň zavlažovania a použitie odrôd plodín vhodných pre nízkoprodukčné 
poľnohospodárstvo; 
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• žiadna aplikácia pesticídov; 

• žiadna hlboká orba na ornej pôde na piesočnatých pôdach, na ktorých sa vyskytuje 
hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), alebo na hlinitých pôdach, kde sa vyskytujú 
rôzne druhy chrčkov a škrečkov (Cricetus cricetus alebo Mesocricetus newtoni); 

• pestovanie jarín s dlhým obdobím ponechania strnísk a udržiavaním úhorov; 

• miešanie a striedanie orných a trávnych plôch; 

• ponechané plochy alebo pásy na kŕmenie a/alebo ako úkryt, zelené krmivo, semená 
pre vtákov; 

• prispôsobenie metód zberu úrody potrebám druhov, napr. ponechanie 
nepokosených pásov alebo plôch ako únikové alebo úkrytové plochy, používať 
vhodné kosačky, používať kosačku s výstražnou reťazou vpredu na odplašenie 
živočíchov, vyhýbať sa kondicionovaniu sena (drvenie novo pokosenej trávy, aby sa 
rýchlejšie vysušila); 

• označenie plotov (napr. reflexnými tvarmi), aby sa zabránilo nárazom veľkých vtákov, 
ako napr. drop fúzatý (Otis tarda) ; 

• vytváranie plôch na hniezdenie alebo útočísk. 

Opatrenia na ochranu druhov na intenzívne obhospodarovanej ornej pôde 

Niektoré kľúčové druhy, najmä husi a iné vodné vtáky, a chrček poľný sa vyskytujú na 
intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde.  Ochranné opatrenia pre tieto druhy 
majú tendenciu byť variabilné a špecifické pre jednotlivé druhy, ako príklad je možné uviesť 
nasledujúce: 

• zmierňovanie škôd na poľnohospodárskych kultúrach pasúcimi sa husami a inými 
vodnými vtákmi (najmä v zime) ponechaním pásov s obilninami alebo zvyškov plodín 
(s poskytnutím kompenzačných platieb poľnohospodárom) v nepostihnutých 
oblastiach  

• ochrana hniezdiacich vtákov pred poľnohospodárskymi aktivitami označovaním 
hniezd 

• obmedzenie používania pesticídov za účelom zachovania populácií bezstavovcov, 
najmä na okrajoch polí 

• udržiavanie hladín podzemnej vody, zimných záplav a/alebo pôdnej štruktúry s 
cieľom zabezpečiť dobrú priepustnosť pôdy pre kŕmiacich sa vtákov 

• opatrenia pre chrčka poľného (Cricetus cricetus) – zachovanie plôch zelených 
krmovín, pásov obilnín, bez hlbokej orby aby sa zabránilo poškodeniu nory (pozri 
prípadovú štúdiu z Holandska v prílohe E). 
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Ochrana, zachovanie a obnova poľnohospodárskych biotopov pre druhy 

Poľnohospodárske biotopy, ako sú živé ploty, kamenné múry, rybníky a terasy, sú kľúčovými 
biotopmi pre druhy spojené s extenzívnym poľnohospodárstvom. Tradične 
obhospodarované trvalé plodiny vrátane vinohradov, ovocných sadov, olivových hájov a 
orechových hájov sú dôležitými biotopmi mnohých vtákov, cicavcov, plazov, obojživelníkov a 
bezstavovcov európskeho významu. Samotné plodiny (najmä staré stromy), ako aj 
extenzívne obhospodarované trávne porasty a ďalšie súvisiace biotopy poskytujú príležitosti 
na hniezdenie a hľadanie potravy (pozri prípadovú štúdiu Talianska v prílohe E). 

Medzi kľúčové biotopy a prvky poľnohospodárskej pôdy, ktoré si vyžadujú ochranu a 
zachovanie patria:  

• živé ploty, skupinky stromov alebo lesíky, jednotlivé stromy a kríky na poliach - na ich 
zachovanie môže byť potrebná ochrana pred pasením a ohryzom, musia sa orezávať 
a musí byť za ne zabezpečená náhradná výsadba; 

• stromy a kríky, ktorým sa tradične orezávajú koruny alebo výmladkové lesíky by sa 
mali obhospodarovať tradičnými spôsobmi a v prípade potreby by sa mali dosádzať, 
aby sa zabezpečila kontinuita biotopu;  

• veľké staré stromy v poľnohospodárskych oblastiach si vyžadujú starostlivý 
manažment a odstránenie konkurenčnej vegetácie, na zachovanie kontinuity prvku 
je potrebná výsadba; 

• rybníky a kanály - mali by sa pravidelne bagrovať a čistiť od vegetácie, chrániť pred 
znečistením, je potrebné tiež zabrániť ich vysychaniu a vytvárať nové rybníky; 

• kamenné steny a kamenné terasy - musia sa zachovať a udržiavať; 

• poľné okraje a nárazníkové zóny - musia sa udržiavať kosením a obhospodarovať bez 
pesticídov a herbicídov; 

• ovocné sady, olivové háje, orechové háje so starými stromami - mali by sa 
obhospodarovať, pravidelne prerezávať, dosádzať a udržiavať bez pesticídov; 

• hospodárske budovy, pivnice a jaskyne - by mali byť chránené pred vyrušovaním, 
pretože netopiere, vtáky, plazy a iné živočíchy ich využívajú na hibernáciu, odpočinok 
alebo hniezdenie.  

Zachovanie životaschopných populácií a metapopulácií 

Plochy biotopov musia byť dostatočne veľké, aby sa zachovali životaschopné populácie, 
alebo musia byť dostatočne prepojené na podporu metapopulácií26. Je to dôležité pre veľké 
druhy, ktoré si vyžadujú veľké plochy biotopu (napríklad veľa dravých vtákov a veľké 
                                                      
26 Meta-populácia je súbor populácií jedného druhu, ktorý existuje vo fragmentovanej krajine a je rozširený v 
niekoľkých izolovaných biotopoch a prepojený migrujúcimi jedincami. Disperzia závisí od vzdialenosti medzi 
biotopmi a kvalitou okolitej krajiny (bariéry, migračné koridory, atď.) a ovplyvňuje mieru miestneho vyhynutia 
a rekolonizácie, ktorá zase určuje životaschopnosť metapopulácie. 

 



 

 52 

mäsožravce), a to najmä vo fragmentovanej krajine. Druhy, ktoré sú zriedkavé z dôvodu 
absencie vhodného biotopu, budú mať z obnovy vhodných biotopov a primeraného 
hospodárenia najväčší úžitok a môžu byť reintrodukované do oblastí, z ktorých vymizli. Na 
druhej strane, druhy, ktoré sú prirodzene vzácne, by sa mali chrániť ochranou lokalít, kde sa 
už vyskytujú, napríklad v botanických „mikro rezerváciách“. 

Ak populácie nie sú z dlhodobého hľadiska životaschopné, ochranné opatrenia by sa mali 
zameriavať na cieľové lokality. Najprv by sa mala zväčšiť plocha a/alebo kvalita vhodného 
biotopu a až potom konektivita. Na dlhodobé zachovanie existujúcich populácií môžu byť 
potrebné opatrenia na obnovu biotopu. Ak je potrebné zabezpečiť konektivitu, je dôležité 
vytvárať interakčné prvky a prvky na preklenutie hlavných prekážok, ako sú cesty a 
železnice. Lesy a polia môžu predstavovať prekážku pre druhy trávnych porastov. Naproti 
tomu, otvorené trávnaté okraje, okraje ciest a železníc, ak sú správne obhospodarované, 
môžu slúžiť ako dôležité koridory spájajúce metapopulácie. 

4.3 Kľúčové aspekty plánovania manažmentu poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 
2000 

Efektívny manažment biotopov poľnohospodárskej pôdy musí zohľadniť tieto kľúčové 
aspekty:  

• Jasné, miestne prispôsobené ciele ochrany: ciele ochrany musia byť pre každú 
lokalitu formulované jasne a zrozumiteľne, aby s nimi mohli jasne súvisieť 
manažmentové opatrenia a aby tieto boli účinné. Tam, kde sú jasne stanovené ciele, 
je možné určiť všeobecne vhodné manažmentové opatrenia na ich dosiahnutie, čo 
značne uľahčuje prenos na efektívnu implementáciu v teréne (Poláková et al. 2011). 

• Miestne prispôsobený manažment: poľnohospodárske opatrenia musia byť 
prispôsobené miestnym podmienkam. Optimálny manažmentový režim sa môže 
značne líšiť medzi jednotlivými podtypmi biotopov a na jednotlivých lokalitách v 
závislosti od faktorov, ako sú pôda, vegetácia, nadmorská výška, podnebie a história 
hospodárenia. Históriu obhospodarovania danej lokality je dôležité zohľadniť, 
pretože biotopy sa často prispôsobia situácii a ich zachovanie bude závisieť na 
udržaní tradičných režimov hospodárenia. 

• Využívanie najlepších dostupných poznatkov: pri manažmentovom plánovaní by sa 
mali využívať odborné poznatky z oblasti ochrany prírody, ako aj poznatky o 
miestnom poľnohospodárstve. Prostredníctvom konzultácií s manažérmi a 
odborníkmi na ochranu prírody na národnej i na medzinárodnej úrovni je potrebné 
oboznámiť sa s najlepšími manažmentovými postupmi aj vedeckými dôkazmi. 
Rovnako dôležité je zohľadniť tradičné poznatky a prax, ktoré preukázali účinnosť pre 
zachovanie kvality biotopu. 

• Opatrenia na obnovu sú často potrebné pred opätovným zavedením vhodného 
dlhodobého manažmentu. 

• Kompromisy v oblasti ochrany: je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi ochrannými 
opatreniami a cieľmi ochrany, pretože rôzne druhy v rámci biotopu budú na 
manažmentové aktivity reagovať odlišne. Vhodné manažmentové stratégie by mali 
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maximalizovať výhody pre všetky druhy alebo uprednostňovať citlivé alebo prioritné 
druhy, v súlade cieľmi ochrany. 

• Adaptívny manažment a inovácie: na identifikáciu optimálnej manažmentovej 
stratégie pre konkrétnu lokalitu sú často, a najmä pri obnove biotopu, potrebné 
určité experimenty. Vyžaduje si to dôkladné plánovanie vhodných opatrení a 
monitorovanie ich vplyvov, aby sa podľa potreby mohli vykonať úpravy. 

• Diverzita a heterogenita biotopov: komplexná štruktúra niektorých kľúčových 
biotopov podporuje ich druhovú bohatosť. Na zachovanie heterogénnej štruktúry 
biotopov je potrebné meniť typ a intenzitu hospodárenia a udržiavať okrajové 
biotopy. 

• Intervencie na úrovni širšej krajiny: rozsah, v ktorom sa vykonávajú ochranné 
opatrenia, ovplyvní ich účinnosť. Opatrenia na zachovanie a obnovu ekologicky 
životaschopných oblastí vhodného biotopu alebo na udržanie životaschopných 
populácií druhov musia byť realizované na dostatočne veľkej ploche. 

Ďalšie informácie 

V prílohe D sa konkrétnejšie opisujú hlavné manažmentové opatrenia potrebné na obnovu a 
zachovanie každého z kľúčových biotopov uvedených v prílohe I, ktoré sú závislé od 
poľnohospodárstva. Poskytuje sa aj ďalšia literatúra o odporúčaniach a usmerneniach v 
oblasti manažmentu biotopov. 

Odporúčania týkajúce sa manažmentu niektorých typov biotopov závislých od 
poľnohospodárstva sa nachádzajú na webovej stránke Komisie zameranej na manažment 
sústavy Natura 2000.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Odporúčania týkajúce sa manažmentu určitých druhov Natura 2000 sú uvedené v správach z 
iniciatívy Wildlife and Sustainable Farming Initiative (2007-2009), v ktorých sa opisuje, ako 
možno prostredníctvom programov rozvoja vidieka (2007-2013) podporiť ochranu určitých 
druhov voľne žijúcich živočíchov chránených podľa smernice o biotopoch a smernice 
vtákoch. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
a 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
Platforma „Natura 2000 Knowledge Base“ ponúka prístup k poznatkom o manažmente 
biotopov a druhov, relevantným kontaktom, diskusnému fóru, ako aj k relevantným 
udalostiam, dokumentom a správam na:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

Knižnica Európskej komisie zameraná na poloprírodné trávne porasty je rastúcim zdrojom 
informácií  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5.  SPP A OSTATNÉ ZDROJE FINANCOVANIA    
POĽNOHOSPODÁRSKYCH SYSTÉMOV 
V ÚZEMIACH SÚSTAVY NATURA 2000  

 
 

Čo nájdete v tejto kapitole? 
 
V tejto kapitole sú opísané najvýznamnejšie opatrenia týkajúce sa obhospodarovania 
poľnohospodárskej pôdy v územiach sústavy Natura 2000 v rámci Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP). Prehľad vychádza z informácií o tom, ako členské štáty 
využili opatrenia SPP v období rokov 2007 - 2013 a identifikuje možnosti financovania, ktoré 
sú k dispozícii od roku 2014, pričom sa zohľadňujú hlavné legislatívne zmeny zavedené v 
nedávnej reforme SPP. 
 
Medzi tu opísané politické nástroje patria nástroje z oboch pilierov SPP, ako aj niektoré 
ďalšie dôležité fondy EÚ, ako sú štrukturálne fondy a finančný nástroj LIFE. Táto kapitola tiež 
skúma potenciál trhových prístupov na podporu manažmentu sústavy Natura 2000 napríklad 
prostredníctvom platieb za environmentálne služby a akreditačných a certifikačných schém.  
 
5.1 Financovanie EU pre poľnohospodársku pôdu v územiach NATURA 2000 

V tejto časti sú zhrnuté hlavné politické a finančné nástroje, ktoré môžu členské štáty použiť 
na udržiavanie alebo obnovu poľnohospodárskych systémov a poľnohospodársky 
manažment, ktoré sú potrebné na ochranu biotopov a druhov asociovaných s 
poľnohospodárskou pôdou v územiach sústavy Natura 2000. Zďaleka najdôležitejšie sú dva 
fondy Spoločnej poľnohospodárskej politiky, Európsky poľnohospodársky záručný fond 
(EPZF), ktorý podporuje prvý pilier SPP a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV), ktorý podporuje rozvoj vidieka v rámci druhého piliera. Pripravovaná reforma SPP a 
štrukturálnych fondov je zameraná na zlepšenie komplementárnosti, koordinácie a pridanej 
hodnoty výdavkov EÚ. Pred schválením programových výdavkov na roky 2014 – 2020 budú 
musieť členské štáty preukázať, ako budú chcieť tieto ciele od roku 2014 realizovať. 

Nariadením o spoločných ustanoveniach27 sa po prvýkrát zavádza súbor spoločných cieľov a 
pravidiel pre päť fondov EÚ, ktoré boli doteraz spravované osobitne, vrátane EPFRV a 
štrukturálnych fondov28. Okrem týchto konkrétnych cieľov bude každý z týchto fondov teraz 
podporovať jedenásť tematických cieľov vrátane cieľov „zachovanie a ochrana životného 
prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov“29. Každý členský štát musí uzavrieť 
dohodu o partnerstve (PA) s regionálnymi a miestnymi orgánmi, hospodárskymi, sociálnymi 
a environmentálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami, v ktorej podrobne uvedie, 

                                                      
27 Nariadenie (EU) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 
28 Päť fondov, ktoré sa budú spoločne nazývať európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF), sú: Európsky 
fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). 
29 Článok 9 Nariadenia (EU) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 
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ako plánuje využiť týchto päť fondov v rokoch 2014 – 2020, a predložiť dohodu o 
partnerstve na schválenie Európskej komisii. V skutočnosti to znamená, že ak podpora pre 
sústavu Natura 2000 v rámci týchto piatich fondov nie je v dohode o partnerstve uvedená, je 
oveľa menej pravdepodobné, že ju Komisia schváli v príslušných programoch pre jednotlivé 
fondy na roky 2014 – 2020. V tabuľke 5.1 sú uvedené hlavné zdroje financovania 
poľnohospodárstva v územiach sústavy Natura 2000 zo zdrojov EÚ a hlavné právne predpisy 
EÚ, ktoré kontrolujú využívanie týchto fondov členskými štátmi. 

Tabuľka 5.1. Fondy EU, ktoré môžu podporovať manažment poľnohospodárskej pôdy v 
územiach sústavy Natura 2000. 
  

Fond EÚ Relevantnosť fondu pre manažment poľnohospodárskej pôdy 

v sústave Natura 2000 
2. pilier SPP  

Európsky 
poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka 
(EPFRV) 

Kľúčový zdroj financovania, ktorý môžu členské štáty použiť na podporu 
ochranárskeho manažmentu poľnohospodárskej pôdy a udržateľného sociálno-
ekonomického rozvoja poľnohospodárskych systémov v územiach sústavy Natura 
2000 a pridružených miestnych komunitách.   

1. pilier SPP 

Európsky 
poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF)  

Dôležitý zdroj rôznych priamych platieb, ktoré môžu pomôcť pri podpore 
ekonomickej životaschopnosti extenzívne hospodáriacich poľnohospodárskych 
podnikov a extenzívnych poľnohospodárskych systémov v územiach sústavy 
Natura 2000, ktoré čelia hospodárskym tlakom na zintenzívnenie hospodárenia 
alebo opustenie pôdy.                                                       

Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
(EFRR) 

Európsky sociálny fond 
(ESF) 

Kohézny fond (CF) 

Financovanie z týchto fondov musí zodpovedať širšiemu kontextu udržateľného 
sociálno-ekonomického rozvoja regiónu. Medzi príslušné ciele patrí zachovanie a 
ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov, 
posilnenie konkurencieschopnosti a inovácií malých podnikov, vytváranie 
pracovných miest a podpora environmentálne vhodného rastu, podpora 
sociálneho začlenenia, vzdelávanie a odborná príprava. 

LIFE Dôležitý zdroj financovania inovačných a demonštračných projektov manažmentu 
poľnohospodárskej pôdy, ale neslúži na financovanie pokračujúceho pravidelného 
hospodárenia. LIFE je vysoko selektívny a financuje iba činnosti, ktoré nie sú 
oprávnené na financovanie z iných zdrojov Spoločenstva. 

Najvýznamnejšie nariadenia EÚ upravujúce tieto fondy: 

Priame platby: Nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 
73/2009. (2013) ÚV L347/608, 20.12.2013. 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov 
na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k 
uvedenému nariadeniu. (2014) ÚV L181/1, 20.06.2014 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre 
uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
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politiky. (2014) ÚV L181/74, 20.06.2014 

Horizontálne: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o 
financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008. (2013) 
ÚV L347/549, 20.12.2013. 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, 
podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby. (2014) 
ÚV L181/48, 20.06.2014. 

Spoločné ustanovenia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. (2013) ÚV L347/320, 20.12.2013. 

EPFRV: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. ÚV L347/487, 20.12.2013.  

Prechodné ustanovenia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 
ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady 
(ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 
1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014. 

EFRR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17 decembra 2013 o osobitných 
ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
(2013) ÚV L347/259, 20.12.2013. 

LIFE: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu 
pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. (2013) ÚV L347/185, 
20.12.2013. 

Dôležité: ďalšie podrobné pravidlá podľa týchto nariadení sa stanovia v delegovaných aktoch a vykonávacích 
aktoch, ktoré sa uverejnia koncom roka 2014 

 
Zvyšovanie súčasnej úrovne prideľovania a využívania dostupných finančných prostriedkov 
na za účelom zabezpečenia dostatočnej podpory v rámci sústavy Natura 2000 (opísané v 
oddiele 3.3) závisí takmer výlučne od rozhodnutí členských štátov v roku 2014 o prioritizácii 
a pridelení finančných zdrojov, ktoré majú k dispozícii v rámci oboch pilierov SPP. 

Nové programovacie nástroje ponúkajú členským štátom príležitosť zabezpečiť lepšiu 
podporu pre obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v územiach sústavy Natura 2000 v 
kľúčových programoch financovania, najmä SPP. Musí sa to však urobiť v kontexte iných   
mnohých konkurenčných priorít financovania EÚ. Prvou úlohou je strategicky plánovať 
potreby financovania sústavy Natura 2000 a koordinovať činnosti v rámci rôznych tokov 
financovania a medzi nimi. Strategické priority ochrany sústavy Natura 2000 na obdobie 
rokov 2014 - 2020 sa stanovujú v prioritných akčných rámcoch členských štátov. Poskytujú 
základ pre výpočet typu, rozsahu a zdrojov financovania potrebných na splnenie týchto 
priorít (pozri oddiel 3.3). Orgány, ktoré spravujú sústavu Natura 2000 chcú zabezpečiť, aby v 
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dohode o partnerstve predkladanej na schválenie Komisii, ako aj v následnej práci 
partnerstva boli reprezentované aj ich záujmy. 

5.2 Úvod do reformovanej SPP ako kľúčového zdroja financovania obhospodarovania 
poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 od roku 2014 

Dva piliere SPP sa líšia z hľadiska financovania, fungovania a štruktúry. Prvý pilier je plne 
financovaný z EPZF a poskytuje poľnohospodárom priame platby (a tiež financuje iné 
opatrenia, ako sú trhové intervencie a vývozné náhrady). Druhý pilier je spolufinancovaný 
spoločne EPFRV a členskými štátmi a ponúka širokú škálu opatrení na podporu 
poľnohospodárov a ostatných správcov pôdy a vidieckych komunít prostredníctvom 
viacročných programov rozvoja vidieka (PRV) pripravených národnými alebo regionálnymi 
orgánmi. Nové nariadenia zavádzajú významné zmeny, ktoré sú dôležité na podporu 
poľnohospodárstva v územiach sústavy Natura 2000 z oboch pilierov. 

Zmeny v 1. pilieri v platbách na podporu príjmu pre poľnohospodárov  

Prvý pilier sa naďalej zameriava na poskytovanie oddelených podporných platieb 
poľnohospodárom, ale štruktúra a rozsah platieb súvisiacich so sústavou Natura 2000 sa 
výrazne zmenili. 

Podľa nových právnych predpisov30  sú členské štáty povinné zaviesť nasledujúce platby na 
plochu: 

• režim základných platieb (BPS), ktorý od roku 2015 nahradzuje zjednodušenú 
platbu na plochu (SPS) (hoci členské štáty, ktoré používajú režim zjednodušenej 
platby na plochu (SAPS), ho môžu aplikovať  do roku 2020) 

• platby pre poľnohospodárov dodržiavajúcich poľnohospodárske postupy prospešné 
pre klímu a životné prostredie (platby za “ekologizáciu”) 

• dodatočné platby na podporu mladých poľnohospodárov. 
 

Členské štáty majú možnosť ponúkať poľnohospodárom tri ďalšie platby:  

• dodatočné platby pre poľnohospodárov v oblastiach s prírodnými obmedzeniami; a 
• dodatočné viazané platby „ak určité typy poľnohospodárstva alebo konkrétne 

poľnohospodárske odvetvia, ktoré sú obzvlášť dôležité z ekonomických, sociálnych 
alebo environmentálnych dôvodov, čelia určitým ťažkostiam”; alebo 

• zjednodušené platby pre malých poľnohospodárov, ktoré by nahradili iné platby z 1. 
piliera. 
 

Všetky tieto platby budú viazané na plochu, s výnimkou viazaných platieb, ktoré sa môžu 
vzťahovať k vymedzeným oblastiam, výnosom alebo počtom hospodárskych zvierat. Členské 
štáty, ktoré v súčasnosti využívajú režim zjednodušenej platby na plochu (SPS), budú musieť 
do roku 2019 zmeniť „historické“ platby jednotlivým poľnohospodárskym podnikom, ktoré 
mali podobu dotácií poskytnutých v konkrétnom referenčnom roku, na paušálne alebo 
                                                      
30 Nariadenie č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
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plošnejšie platby BPS na hektár. Týka sa to väčšiny členských štátov EÚ-15, ktoré v 
súčasnosti uplatňujú SPS, a nevyhnutne to povedie k určitému prerozdeleniu platieb medzi 
poľnohospodármi. Úroveň platieb môže byť stanovená buď na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni, s flexibilitou pri definovaní regiónov z hľadiska celého radu kritérií 
vrátane takých ako sú napríklad ich “poľnohospodárske a sociálno-ekonomické vlastnosti, ich 
regionálny poľnohospodársky potenciál alebo ich inštitucionálna či administratívna 
štruktúra“31. Na platby v rámci 1. piliera budú mať nárok iba „aktívni poľnohospodári”, ktorí 
vykonávajú „poľnohospodársku činnosť“. Ak obhospodarujú prevažne “poľnohospodárske 
plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie”, ako to môžu 
robiť poľnohospodári v rámci sústavy Natura 2000, ich oprávnenosť bude závisieť od toho, 
ako presne členské štáty vymedzia „minimálnu činnosť“ a „trvalé trávne porasty“ v rámci, 
ktorý poskytne Komisia32.  

Zmeny v 2. pilieri - nová tematická štruktúra pre PRV na roky 2014 – 2020  

Zmeny v 2. pilieri v právnych predpisoch sa týkajú najmä štruktúry nariadenia, a teda 
štruktúry programov rozvoja vidieka na roky 2014 - 2020 (PRV). Boli odstránené tri osi 
charakterizujúce politiku rozvoja vidieka v minulosti a členské štáty môžu použiť kombinácie 
opatrení na splnenie šiestich priorít EPFRV, ktoré odrážajú spoločné tematické ciele určené 
pre päť fondov ESIF, vrátane EPFRV. Tieto priority sú: 

1. ‘podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo 
vidieckych oblastiach; 

2. posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti 
všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie 
inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov; 

3. podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania 
poľnohospodárskych výrobkoch a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok 
zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve; 

4. obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a 
lesným hospodárstvom; 

5. propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva 
a lesného hospodárstva; a 

6. podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo 
vidieckych oblastiach.’ 

Každá priorita je ďalej definovaná niekoľkými oblasťami zamerania a nariadenie ponúka 
indikatívny zoznam príslušných opatrení PRV pre týchto šesť priorít. Pre poľnohospodárske a 
lesné ekosystémy sú definované tri oblasti zamerania, z ktorých jednou je „obnova, 
zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity, vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v 
oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej 
činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu 
krajinných oblastí Európy” 33. Každý program musí navyše prispievať k trom prierezovým 

                                                      
31 Článok 23 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
32 Články 4 a 9 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
33 Článok 5 and Príloha VI nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
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cieľom: inovácie, životné prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto 
zmene. 

Členské štáty môžu vo svojich národných alebo regionálnych kontextoch vytvoriť tematické 
podprogramy na riešenie konkrétnych potrieb, pričom v rámci hlavného programu efektívne 
vytvoria „mini-PRV“. Tematické podprogramy môžu byť realizované miestnymi orgánmi, 
orgánmi regionálneho rozvoja alebo mimovládnymi organizáciami a môžu príjemcom 
ponúkať vyššie platobné sadzby. Potreby mladých poľnohospodárov, malé farmy, horské 
oblasti, krátke dodávateľské reťazce, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto 
zmene a biodiverzita sa považujú za niektoré z potenciálnych tém pre tematické  
podprogramy34. 

Medzi ďalšie zmeny týkajúce sa poľnohospodárov v rámci sústavy Natura 2000 patrí uznanie 
environmentálnych a klimatických prínosov plynúcich zo spolupráce najmä na úrovni krajiny 
a spolupráce v rámci dodávateľského reťazca. Veľký dôraz sa kladie aj na inovácie, životné 
prostredie vrátane „špecifických potrieb území v sústave Natura 2000“35 a zmierňovanie 
zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene. Rozsah kompenzačného opatrenia pre 
územia v sústave Natura 2000 sa rozširuje tak, aby pokrýval poľnohospodársku pôdu a lesnú 
pôdu v iných oblastiach ochrany prírody s environmentálnymi obmedzeniami, ktoré 
prispievajú k zlepšeniu prepojenia biotopov (článok 10 smernice o biotopoch). 

Potenciálne synergie medzi podporami z 1. a 2. piliera pre poľnohospodárov v územiach 
sústavy Natura 2000  

Dva piliere SPP disponujú rôznymi nástrojmi. Potenciálne synergie, ktoré medzi nimi 
vznikajú je možné využiť na úrovni poľnohospodárskeho podniku na podporu 
poľnohospodárskych systémov v územiach sústavy Natura 2000 ako aj na podporu 
ochranárskeho manažmentu. Nový právny predpis zdôrazňuje potrebu využiť tieto 
synergie36. Platby z 1. piliera a agroenvironmentálne platby z 2. piliera sú často potrebné na 
udržanie poľnohospodárstva v oblastiach, v ktorých  sa extenzívne obhospodarujú 
poloprírodné biotopy (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011).  

Druhý pilier bol, samozrejme, hlavným zdrojom financovania EÚ pre špecifický manažment 
poľnohospodárskej pôdy z hľadiska ochrany prírody, ale rozsah a zameranie podpory pre 
poľnohospodársku pôdu v územiach sústavy Natura 2000 sa medzi členskými štátmi značne 
líšia. V období rokov 2014 - 2020 bude musieť takéto financovanie čoraz viac konkurovať 
mnohým iným prioritám rozvoja vidieka na úrovni členských štátov alebo regiónov. Preto je 
dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým vytvoriť koherentné balíky podpory pre 
poľnohospodársku pôdu v územiach sústavy Natura 2000 s využitím finančných prostriedkov 
z oboch pilierov SPP a týmto spôsobom zabezpečiť dostatočnú podporu extenzívnemu 
hospodáreniu v územiach HNV a v územiach sústavy Natura 2000. 

                                                      
34 Články 7, 8 a 66 a Príloha IV nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013  
35 Článok 8 (1) c (iv) nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
36 Spoločný strategický rámec, odstavec 4.2 (1) Príloha I of nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
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5.3 Environmentálna referenčná úroveň pre platby v rámci SPP 

Krížové plnenie a ďalšie požiadavky 

Koncept „referenčnej úrovne“, ktorá sa uplatňuje na platby poľnohospodárskym podnikom 
v rámci oboch pilierov SPP, je mechanizmom alokácie nákladov na definovanie deliacej čiary 
medzi úrovňou starostlivosti o životné prostredie, ktorá sa očakáva od poľnohospodárov na 
ich vlastné náklady, a zvýšenou úrovňou environmentálne vhodného manažmentu, za ktorú 
môžu byť poľnohospodári odmeňovaní, napríklad prostredníctvom agroenvironmentálnych 
schém. 

Environmentálna referenčná úroveň pre všetky platby na plochu v rámci SPP zahŕňa:  

• príslušné zákonné požiadavky na manažment (SMR), napríklad prvky smernice o 
biotopoch alebo smernice o vtákoch týkajúce sa ochrany biotopov a druhov Natura 
2000 na úrovni poľnohospodárskeho podniku farmy  

• normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) definované 
členskými štátmi v spoločnom rámci EÚ; 

• iné národné alebo regionálne nariadenia, ktoré sa uplatňujú na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, bez ohľadu na to, či poľnohospodár dostáva platby v 
rámci SPP alebo nie. 

Pokiaľ ide o platby v rámci agroenvironmentálnych operácií súvisiacich s klímou a iné platby 
na plochu z EPFRV, referenčná úroveň navyše zahŕňa:  

• príslušné kritériá stanovené v rámci „poľnohospodárskej činnosti“ (článok 4 ods. 1 
písm. c) a článok 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013). 

• (iba pre príjemcov platieb na agroenvironmentálne operácie súvisiace s klímou a 
ekologické poľnohospodárstvo) požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na 
ochranu rastlín, ktoré musia členské štáty definovať v PRV.  
 

Požiadavky na ekologizáciu v prípade priamych platieb v rámci piliera 1 sú relevantné pre 
výpočet prémií za agroenvironmentálne a klimatické podmienky, pretože je potrebné vylúčiť 
dvojité financovanie záväzkov agroenvironmentálneho a klimatického charakteru, ktoré sú 
podporované v rámci agroenvironmentálnych platieb a ktoré svojou povahou zodpovedajú 
postupom uvedeným v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie), na ktoré sa vzťahujú ekologizačné platby v rámci 
1. piliera. 

Členské štáty musia definovať svoje vlastné overiteľné normy GAEC pre poľnohospodársku 
pôdu v novom spoločnom rámci a pri tom musia zohľadniť „osobitné vlastnosti dotknutých 
oblastí, vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych 
systémov, využívania pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry 
poľnohospodárskych podnikov “37 

V právnych predpisoch týkajúcich sa reformy SPP sa revidoval rámec krížového plnenia, ako 
je uvedené v tabuľke 5.2. Normy GAEC a SMR sú teraz organizované do troch skupín, ktoré 
zahŕňajú životné prostredie, klimatickú zmenu, dobré poľnohospodárske podmienky pôdy; 
                                                      
37 Článok 94 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
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zdravie verejnosti, zvierat a rastlín; a dobré životné podmienky zvierat. SMR vychádzajúce zo 
smernice o biotopoch a smernice o vtákoch zostávajú zhruba rovnaké, rámec GAEC sa však 
výrazne zmenil. Boli odstránené nepovinné normy GAEC vrátane „minimálnych mier chovu 
a/alebo vhodných režimov pasenia“ a problematického „zabránenia prenikaniu nežiaducej 
vegetácie“, ktoré niektoré členské štáty implementovali spôsobom, ktorý poškodil biotopy 
sústavy Natura 2000. Posledné uvedené sa nahrádza príslušnými kritériami udržiavania 
poľnohospodárskej pôdy a minimálnej činnosti stanovenými členskými štátmi [podľa článku 
4 ods. 1 písm. c) bodu ii) a bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Naviac, v GAEC 7, je pre 
členské štáty v prípade potreby k dispozícii nová možnosť zavedenia „opatrení na 
zabránenie prenikania inváznych druhov rastlín”. Na pokrytie prechodu na implementáciu 
ekologizačných platieb v rámci piliera 1, pravidlá existujúce počas rokov 2015 a 2016 
týkajúce sa zachovania plochy trvalých pasienkov38 budú aj naďalej súčasťou krížového 
plnenia. 

Tabuľka 5.2 Požiadavky krížového plnenia od roku 2015, týkajúce sa životného prostredia, 
zmeny klímy, dobrého poľnohospodárskeho stavu 

Zdroj: Nariadenie (EU) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013, Príloha II (UV L347, 20.12.2013) 

Oblasť Hlavná 
otázka  

Požiadavky a normy 

Životné 
prostredie, 
zmena klímy, 
dobrý 
poľnohospod
ársky stav 
pôdy 

Voda 

SMR 1 
Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane 
vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych 
zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1) 

Články  4 
a 5 

GAEC 1 Vytvorenie nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov (1)  

GAEC 2 Ak používanie vody na zavlažovanie podlieha udeleniu 
povolenia, dodržiavanie schvaľovacích postupov  

GAEC 3 

Ochrana podzemných vôd proti znečisteniu: zákaz priameho 
vypúšťania nebezpečných látok do podzemných vôd a 
opatrenia na predchádzanie priameho znečistenia podzemných 
vôd prostredníctvom vypúšťania nebezpečných látok na pôdu a 
ich presakovania cez pôdu, pričom tieto nebezpečné látky sa 
uvádzajú v prílohe k smernici 80/68/EHS v znení platnom k 
poslednému dňu jej účinnosti, pokiaľ ide o poľnohospodársku 
činnosť. 

 

Pôda a 
zásoby uhlíka 

GAEC 4 Minimálne pokrytie pôdy  

GAEC 5 Minimálne obhospodarovanie pôdy odrážajúce špecifické 
miestne podmienky s cieľom obmedziť eróziu  

GAEC 6 

Udržiavanie množstva organickej hmoty v pôde pomocou 
vhodných postupov vrátane zákazu vypaľovania ornej pôdy so 
strniskom, pokiaľ nie je dôvodom zabezpečenie zdravia rastlín 
(2) 

 

Biodiverzita 

SMR 2 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. 
novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 
20, 26.1.2010, s. 7) 

Článok 3 
ods. 1, 
článok 3 
ods. 2 
písm. b), 
článok 4 

                                                      
38 Under Regulation (EC) 1120/2009 
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ods. 1, 2 
a 4 

SMR 3 
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. 
v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7) 

Článok 6 
ods. 1 a 
2 

Krajina, 
minimálna 
miera 
udržiavania GAEC 7 

Zachovanie krajinných prvkov, vo vhodných prípadoch vrátane 
živých plotov, rybníkov, priekop, stromov v rade, v skupine 
alebo izolovane, medzí a terás vrátane zákazu strihania živých 
plotov a stromov počas obdobia reprodukcie vtáctva a v 
období hniezdenia a prípadné opatrenia na vyhnutie sa 
inváznym druhom rastlín 

 

(1) Nárazníkové zóny na účely požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy musia 
spĺňať v rámci ohrozených pásiem určených podľa článku 3 ods. 2 smernice 91/676/EHS aj mimo nich aspoň 
požiadavky súvisiace s podmienkami aplikácie hnojív na pôdu v blízkosti vodných tokov uvedenými v bode A.4 
prílohy II k smernici 91/676/EHS, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s akčnými programami členských štátov 
vypracovanými podľa článku 5 ods. 4 smernice 91/676/EHS 

(2) Táto požiadavka sa môže obmedziť na všeobecný zákaz vypaľovania ornej pôdy so strniskom, ale členský štát sa 
môže rozhodnúť stanoviť ďalšie požiadavky. 

Účinok „ekologizačnej“ platby v rámci 1. piliera 

Členské štáty (alebo regióny) musia vyčleniť 30 percent svojho rozpočtu na priame platby v 
rámci 1. piliera na novú „ekologizačnú“ platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie. 39  Takmer všetci poľnohospodári, ktorí majú nárok na platby BPS 
alebo SAPS, musia spĺňať tri ekologické opatrenia (alebo určené rovnocenné postupy). 
Výnimky tvoria: certifikovaní ekologickí poľnohospodári, ktorí dostanú platbu automaticky; 
poľnohospodári s poľnohospodárskymi podnikmi úplne alebo čiastočne v oblastiach sústavy 
Natura 2000, ktorí musia dodržiavať iba také opatrenia, ktoré sú v súlade s cieľmi smernice o 
biotopoch a smernice o vtákoch; a príjemcovia platby pre malých poľnohospodárov, ktorí sú 
oslobodení od požiadaviek na ekologizáciu. 

Najväčší vplyv na obhospodarovanie pôdy bude pravdepodobne v poľnohospodárskych 
podnikoch so značnými plochami ornej pôdy a úhoru, ale pomerne malými plochami 
trávnatých alebo bylinných krmovín. Požiadavky na ekologizáciu tiež poskytujú členským 
štátom príležitosť posilniť ochranu cenných pasienkových biotopov pred rozoraním alebo 
premenou. 

Tri požiadavky na ekologizáciu sú: 

• Diverzifikácia plodín40: poľnohospodárske podniky s viac ako 10 ha ornej pôdy 
(vrátane úhoru) musia pestovať najmenej dve rôzne plodiny, pričom hlavná plodina 
pokrýva najviac 75% ornej pôdy; ak majú viac ako 30 ha ornej pôdy, musia sa 
pestovať tri rôzne plodiny. Tieto požiadavky sa vzťahujú iba na trávne porasty alebo 
zmiešané farmy, ktoré majú viac ako 30 ha ornej pôdy (vrátane úhoru, ale okrem 
trávnych a bylinných krmovín), a poskytujú sa aj ďalšie výnimky. 
 
 

 

                                                      
39 Články 43 až 47 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
40 Článok 44 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 



 

 63 

• Trvalé trávne porasty41:  
o Členské štáty musia zabezpečiť, aby pomer trvalých trávnych porastov k 

celkovej poľnohospodárskej ploche (v porovnaní so stanoveným 
predchádzajúcim referenčným rokom) neklesol o viac ako 5% a môžu sa 
rozhodnúť túto požiadavku uplatniť na vnútroštátnej alebo regionálnej 
úrovni. Túto povinnosť môžu tiež stanoviť na úrovni jednotlivých 
poľnohospodárskych podnikov. Trvalé trávne porasty, ktoré boli zalesnené sa 
v tomto výpočte nepočítajú ako strata. 

o V rámci lokalít sústavy Natura 2000 musia členské štáty určiť trvalé trávne 
porasty, ktoré sú „citlivé na podmienky životného prostredia“ (pozri nižšie 
novú definíciu “trvalých trávnych porastov”), vrátane rašelinísk a mokradí, 
ktoré vyžadujú prísnu ochranu, aby sa splnili ciele sústavy Natura. Pre 
poľnohospodárov v týchto oblastiach je požiadavkou „ekologizácie“ 
nerozorať alebo nekonvertovať.  

o Mimo lokalít sústavy Natura 2000 sa členské štáty môžu rozhodnúť označiť 
„ďalšie citlivé oblasti“ „environmentálne hodnotných“’ trvalých trávnych 
porastov, ktoré sú „hodnotné z hľadiska životného prostredia“ vrátane tých, 
ktoré sa nachádzajú na pôdach bohatých na uhlík, kde by sa podľa 
ekologizačných požiadaviek uplatňovala rovnaká úroveň ochrany. 

Oblasti ekologického zamerania42; poľnohospodári s viac ako 15 ha ornej pôdy (s 
niektorými inými výnimkami) musia zabezpečiť, aby oblasť zodpovedajúca 5% ich 
ornej plochy bola „oblasťou ekologického zamerania“. Týmito oblasťami môže byť 
pôda ležiaca úhorom, terasy, krajinné prvky, nárazníkové zóny, plochy 
agrolesníckej pôdy, lesné okraje, plochy s mladinami s krátkodobým striedaním, 
plochy s medziplodinami, plochy so zelenou pokrývkou, plochy s plodinami, 
ktoré viažu dusík. Ak poľnohospodári musia vytvárať oblasti ekologického 
zamerania, mohlo by to potenciálne znamenať, že pre druhy Natura 2000 je k 
dispozícii viac biotopov na ornej poľnohospodárskej pôde mimo lokalít sústavy 
Natura 2000 a zlepšuje sa hodnota biotopov a priepustnosť oblastí s intenzívne 
obhospodarovanou ornou pôdou (Dänhardt et al, 2010; Gilbert-Norton et al, 2010; 
Smith et al, 2010).  Rozsah, v akom sa dodatočne poskytuje kvalitný biotop, bude 
však závisieť od toho, aký podiel EFA je krátkodobý úhor, aké iné typy oblastí a 
prvkov sú chránené, či sú manažované pre biodiverzitu a ako sú distribuované na 
miestnej a krajinnej úrovni. (Allen et al, 2012a).  
 

Pre poľnohospodársku pôdu v ústave Natura 2000 a HNV je najvýznamnejším dopadom 
platby na ekologizáciu v rámci 1. piliera efekt zvýšenia základnej hodnoty pre výpočty 
platieb v rámci agroenvironmentálno – klimatického opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa 
neprekrývajú s požiadavkami na ekologizáciu v prvom pilieri, a ďalšou úrovňou základnej 
ochrany pasienkových biotopov mimo lokalít sústavy Natura 2000, ak sa členské štáty 
rozhodnú využiť svoje nové určovacie právomoci. 

                                                      
41 Článok 45 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
42 Článok 46 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013  
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5.4 Nová definícia trvalých trávnych porastov a trvalých pasienkov 

V súčasných právnych predpisoch sa trvalé pasienky definujú ako „pôda využívaná na 
pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), 
ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov”. To 
spôsobilo určitý zmätok v otázke oprávnenosti pôdy spravovanej na ochranu prírody na 
platby v rámci 1. piliera, čo bolo overené na Európskom súdnom dvore v roku 201043. Nové 
právne predpisy ponúkajú možnosť výrazného rozšírenia vymedzenia trvalých trávnych 
porastov, ktoré sa používajú na účely oprávnenosti na platby v rámci SPP, ale za kľúčové 
rozhodnutie o tom, ktoré pasienkové biotopy a pôda budú oprávnené, sú v plnej miere 
zodpovedné členské štáty, ktoré sa môžu rozhodnúť aj nepoužívať rozšírenú definíciu. 

Od roku 2015 zostáva základnou definíciou trvalých trávnych porastov (vrátane trvalých 
pasienkov) „pôda využívaná na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív 
(samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania 
plodín v podniku päť alebo viac rokov” ale teraz tiež “môžu sem patriť aj iné druhy ako kry 
a/alebo stromy, ktoré sa môžu spásať, pod podmienkou, že trávy a iné rastlinné krmivá 
prevládajú“. Členské štáty sa okrem toho môžu rozhodnúť pre použitie rozšírenej definície a 
zahrnúť tiež „pôdu, ktorú možno spásať a ktorá je súčasťou zaužívaných miestnych postupov, 
pri ktorých trávy a iné rastlinné krmivo tradične na spásaných plochách neprevládajú”. 
Komisia vymedzí kritériá na určenie prevahy tráv a iných bylinných krmovín a kritériá na 
určenie „zaužívaných miestnych postupov“. 

Mnohé pasienky sú pre biodiverzitu najcennejšie, ak sa skladajú z mozaiky otvorených 
pastvín s rozptýlenými kríkmi a/alebo stromami alebo inými krajinnými prvkami, ako sú 
plochy nekosenej trávy, steny, skaly alebo mokrade, alebo preto, že ide o lesné pasienkové 
systémy (Bergmeier a kol., 2012). Členské štáty by mohli použiť nové definície trvalých 
trávnych porastov spolu s rozhodnutiami o pridelení platobných nárokov v rámci 1. piliera 
na zabezpečenie toho, aby takéto biotopy spĺňali podmienky na podporu SPP. Rozšírená 
definícia tiež ponúka možnosť ochrany dôležitých biotopov v rámci ekologizačných platieb. 

Toto sú potenciálne veľmi významné a vítané zlepšenia, ale aký rozdiel v skutočnosti budú 
znamenať v praxi bude závisieť od ochoty členských štátov prijať rozšírenú definíciu TTP, 
ktorá by v niektorých prípadoch mohla významne zvýšiť celkovú plochu pôdy oprávnenú na 
platby z prideleného rozpočtu na priame platby. 

5.5 Oprávnenosť poľnohospodárskej pôdy Natura 2000 na platby v rámci SPP  

Je možné, že poľnohospodárska pôda v sústave Natura 2000 bude oprávnená na platby v 
rámci 1. aj 2. piliera SPP, ale v mnohých členských štátoch v období rokov 2007 – 2013 sú 
významné oblasti poľnohospodárskych biotopov v sústave Natura 2000 považované za 
neoprávnené na priame platby v rámci 1. piliera.  Problémy týkajúce sa oprávnenosti 
zahŕňajú prítomnosť stromov, kríkov a krovín na pastvinách, veľkosť farmy alebo pozemku, 
vlastníctvo pôdy, zastarané záznamy o registrácii pôdy a ťažkosti s normami GAEC, ktoré 
členské štáty navrhli pre intenzívnejšie systémy poľnohospodárstva. Tieto problémy sa často 
                                                      
43 Rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru v pripade (C-61/09). 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
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týkajú charakteristických čŕt poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000, ktoré sú 
podstatnou súčasťou ich hodnoty z hľadiska biodiverzity, ale nezodpovedajú pravidlám 
oprávnenosti EÚ ani implementácii týchto pravidiel členskými štátmi. 

Usmernenie Komisie odporúča, aby sa pôda s viac ako 50 stromami na ha44 spravidla 
považovala za neoprávnenú. Toto pravidlo v niektorých oblastiach spôsobilo problémy, aj 
keď by členské štáty mohli alternatívne uplatňovať pro rata systém. Nové pravidlá a 
usmernenia budú vydané  ako súčasť právnych predpisov o reforme SPP45. 

V mnohých členských štátoch sa veľké plochy extenzívne spásanej pôdy klasifikujú skôr ako 
lesná pôda než ako poľnohospodárska pôda. Napríklad v Španielsku sa trvalé pasienky 
klasifikujú hlavne ako „monte“ alebo lesná pôda; na pasenie hospodárskych zvierat sa 
využíva vyše 19 miliónov hektárov. (Beaufoy et al, 2011a).  

Príklady v rámčeku 5.1 ukazujú, ako v minulosti niektoré členské štáty vylúčili kľúčové oblasti 
poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 z podpory SPP a ako iné využili rozsah 
pôsobnosti pravidiel EÚ na zabezpečenie oprávnenosti biotopov sústavy Natura 2000 a 
poľnohospodárov. 

Mnohé prvky a oblasti, ktoré niektoré členské štáty vylúčili z oprávnenosti na priame platby 
v rámci 1. piliera, sa však považovali za oprávnené na agroenvironmentálne platby v rámci 2. 
piliera. Niektoré agroenvironmentálne schémy sa zaviedli do značnej miery ako reakcia na 
neoprávnenosť predmetných biotopov na priame platby v rámci 1. piliera, napríklad schémy 
určené pre poloprírodné biotopy s drevinami v Estónsku a Švédsku s dôležitým prvkom, 
ktorý sa zameriava na lokality sústavy Natura 2000  (King, 2010). Bolo by vhodnejšie, keby sa 
takéto otázky oprávnenosti mohli vyriešiť systémovo. V niektorých prípadoch to bude v 
budúcnosti možné s aplikovaním rozšírenej definície „trvalých trávnych porastov“ a 
nadchádzajúcimi pravidlami oprávnenosti krajinných prvkov46. 

V niektorých prípadoch boli poľnohospodárske podniky v územiach sústavy Natura 2000 
vylúčené z podpory jednoducho preto, že sú menšie ako minimálna veľkosť stanovená 
vnútroštátnymi orgánmi. Právne predpisy stanovujú orientačné limity minimálnej veľkosti 
pre oprávnenosť na priame platby v rámci 1. piliera (buď ako 100 EUR ročne alebo jeden 
hektár pôdy), ale členské štáty sa môžu rozhodnúť upraviť túto prahovú hodnotu v rámci 
definovaných limitov „s cieľom zohľadniť štruktúru svojich poľnohospodárskych podnikov”.  
Napríklad minimálna plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu pre jednotlivú farmu je na 
Malte iba 0,1 ha, 0,3 ha na Cypre, v Maďarsku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku, 0,4 ha v 
Grécku a 0,5 ha v Bulharsku, Taliansku a Poľsku47. 

Členské štáty by mohli využiť túto príležitosť na stanovenie nižších prahov, aby zabezpečili, 
že malé poľnohospodárske podniky v územiach sústavy Natura 2000 budú mať nárok na 
podporu v rámci prvého piliera.  

                                                      
44 Odporúčanie Komisie,  aby sa pôda s viac ako 50 stromami na hektár  “spravidla” považovala za 
neoprávenenú http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 Článok 76 (2) (c) nariadenia (EU) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 
46 Článok 76 (2) (c) nariadenia (EU) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 
47 Článok 10 a Príloha IV nariadenia (EU) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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RÁMČEK 5.1. Implementácia pravidiel oprávnenosti 1. piliera SPP členskými štátmi v rokoch 2007 - 
2013 

V programovom období 2007 - 2013 sa medzi členskými štátmi vyskytli veľké rozdiely vo výklade 
usmernení Komisie o oprávnenosti pôdy na platby v rámci SPP a v definícii noriem GAEC, najmä v 
prípade pasienkov s kríkmi a stromami. Niektoré členské štáty zaujali široko koncipovaný prístup, 
ktorý bol priaznivý pre poľnohospodársku pôdu v oblastiach HNV a v územiach sústavy Natura 2000 
tým, že medzi pôdu oprávnenú pre platby z 1. piliera zahrnuli veľké plochy aktívne využívaných 
pasienkov s krovinami a stromami. Veľká Británia začlenila do svojho LPIS väčšinu oblastí vresovísk a 
považovala ich za oprávnené na platby v rámci 1. piliera, pokiaľ vegetácia nie je príliš hustá na to, aby 
zabránila prístupu pasúcich sa zvierat (DVL and NABU, 2009).  Francúzsko výslovne povolilo oblasti s 
nízkou produktivitou ako oprávnené v oblasti produkcie krmiva, ak sú zdrojom trávy, kríkov alebo 
plodov (gaštany, žalude), ktoré sú konzumné, prístupné a skutočne sa využívajú na pastvu/alebo sa 
cez ne preháňajú stáda, vrátane extenzívneho spásania rašelinísk a lesov (vrátane plôch s viac ako 50 
stromami na hektár) (Beaufoy et al, 2011b).  Španielsko vytvorilo osobitné kategórie LPIS pre 
pasienky s krovinami a pasienky so stromami. Napríklad približne 40% všetkej poľnohospodárskej 
pôdy, ktorá má nárok na podporu v rámci 1. piliera v regióne Castilla y Leon, patrí do jednej z týchto 
dvoch kategórií (Beaufoy et al, 2011a). Na rozdiel od toho iné členské štáty nevyužili všetky možnosti 
právneho rámca na doplnenie veľkých plôch extenzívnych pasienkov do LPIS a poskytnutie platieb v 
rámci 1. piliera, čím stratili možnosti pozitívne ovplyvniť biodiverzitu a životaschopnosť týchto 
dôležitých poľnohospodárskych systémov. 

Normy GAEC na zabránenie „zásahu do nežiaducej vegetácie“ boli na niektorých miestach 
definované spôsobom, ktorý bol podnietil vyčistenie pasienkov od kríkov alebo krovín (Birdlife 
International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 2011; King, 2010). V roku 2009 
riadiaci orgán v Bulharsku odhalil, že 400 836 ha trvalých trávnych porastov, ktoré boli predtým 
identifikované ako HNV, nespĺňali požiadavky na platby v rámci 1. piliera, a to najmä preto, že pre 
splnenie normy GAEC na ochranu trvalých pasienkov bolo potrebné, aby boli “trvalé pasienky alebo 
lúky očistené od nežiaducich kríkov“. Poľnohospodári začali odstraňovať kríky a kroviny, čo viedlo k 
zničeniu niektorých cenných a chránených biotopov. 

Táto požiadavka GAEC v kombinácii s problémom opustenej pôdy (hlavne trvalé pasienky, ale aj orná 
pôda) viedla k vylúčeniu veľkých plôch z platieb SAPS a platieb na plochu v rámci osi 2 (Keenleyside 
et al, 2012).  

V Nemecku sú rôzne plochy trávnych porastov a vresovísk obhospodarovaných za účelom ochrany 
prírody neoprávnené na platby v rámci 1. piliera, pretože sa nepovažujú za oblasti s (produktívnym) 
poľnohospodárskym manažmentom (DVL & NABU, 2009), hoci sa to môže zmeniť v dôsledku 
rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. V Rumunsku je zo SAPS vylúčených približne 1,9 milióna 
drobných poľnohospodárov (45% všetkých fariem), pretože obhospodarujú menej ako 1 hektár pôdy 
(Redman, 2010). (Veľké plochy neoplotených pasienkov (zvyčajne obecné pozemky) neboli 
zaregistrované pre priame platby (Nori and Gemini, 2011).  

Pravidlá týkajúce sa zahrnutia krajinných prvkov, ako sú kríky, stromy alebo živé ploty, ako súčasť 
oblasti oprávnenej na priame platby, sa medzi členskými štátmi takisto implementovali odlišne (DVL 
& NABU, 2009; Oppermann, 2009). Napríklad prvky, ktoré sú široké viac ako 4 m (alebo viac ako 2 m, 
ak sú vo vnútri pozemku), sa vo všeobecnosti vylúčili z oprávnenej plochy48, hoci členské štáty mali 
možnosť dovoliť aby sa krajinné prvky, ako sú živé ploty akejkoľvek šírky, započítavali do oprávnenej 
plochy poľnohospodárskeho podniku, ak by informovali Komisiu, že sa na tieto prvky nazerá ako na 
„krajinné prvky“, pre ktoré poľnohospodár musí dodržiavať normy GAEC. Írsko tak urobilo, ale 
mnoho ďalších členských štátov tak neurobilo (Beaufoy et al, 2011b), napríklad Veľká Británia 

                                                      
48 Článok 34 nariadenia (EK) č. 73/2009 z 19. januára 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
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vylúčila environmentálne prvky, ako sú živé ploty, z oprávnenej oblasti. Ak boli krajinné prvky s 
rozlohou viac ako 0,1 ha súčasťou oprávnenej plochy, mali sa za účelom kontroly zmapovať a 
digitalizovať v systéme identifikácie pozemkov (LPIS)49. Toto je veľmi ťažké zrealizovať v prípade  
dynamických prvky, ako sú kríky na extenzívne spásaných pasienkoch (DVL & NABU, 2009). Aj keď sa 
ich poľnohospodári a pastieri snažia s veľkým úsilím zmapovať, ich umiestnenie a/alebo výmera so 
môžu do obdobia auditu zmeniť. 

5.6 Dôležitosť podpory poľnohospodárskeho systému, nielen hospodárenia s pôdou  

Mnoho poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 je ohrozených. 
Poľnohospodári, ktorí zabezpečujú manažment kľúčových biotopov a druhov, často 
hospodária v zložitých podmienkach s použitím systémov náročných na pracovnú silu v 
odľahlých/ okrajových oblastiach. Sú mimoriadne zraniteľní hospodárskym tlakom, ktorý ich 
núti aby opustili tradičné hospodárenie a v niektorých prípadoch, aby úplne zastavili výrobu. 

Extenzívne systémy chovu hospodárskych zvierat sú pod mimoriadnym tlakom a niektoré 
trávne porasty sú v súčasnosti skôr kosené ako spásané, čo môže mať nepriaznivý vplyv na 
biodiverzitu typov biotopov, ktoré boli tradične spásané. Napríklad v Estónsku, Francúzsku, 
Nemecku a Českej republike poľnohospodári kosia alebo drvia trávu a nechávajú pokosenú 
trávu mulčovať, čím znižujú diverzitu rastlinných druhov tým, že potláčajú opätovný rast 
(King, 2010). Poľnohospodári môžu trávu kosiť aj počas obdobia kvitnutia. Rovnako škodlivé 
môže byť alternatívne rozhodnutie o prechode na intenzívnejšie systémy produkcie, keď 
ustajnené hospodárske zvieratá už nepoužívajú letné pastviny a kosné lúky sa využívajú na 
produkciu siláže. 

Ak je systém chovu v oblastiach sústavy Natura 2000 ako celok neekonomický, na 
zabezpečenie jeho kontinuity nestačí len zabezpečenie podpory manažmentu konkrétnych 
biotopov a prvkov. V prípadoch, keď je pôda v sústave Natura 2000 iba časťou 
poľnohospodárskeho podniku (napríklad mliečne farmy s alpínskymi letnými pasienkami), 
bude potrebné zohľadniť potreby farmy ako celku vrátane akejkoľvek pôdy mimo sústavy 
Natura 2000. 

Preto je dôležité vybudovať integrovaný balík podpory pre poľnohospodárov sústavy Natura 
2000, ktorý zabezpečí ekonomickú životaschopnosť extenzívneho poľnohospodárskeho 
systému, od ktorého závisí potrebný spôsob hospodárenia a tiež zabezpečí osobitné 
manažmentové postupy potrebné na ochranu kľúčových biotopov a druhov.  

Prvou prioritou je riešiť kľúčové hrozby, opustenie a intenzifikáciu, zabezpečením toho, aby 
poľnohospodár mohol pokračovať (alebo obnoviť) s obhospodarovaním pôdy, a aby 
extenzívny poľnohospodársky systém nezanikol. Hospodárska a sociálna životaschopnosť 
farmy sa potom môže zlepšiť cielenou podporou na budovanie kapacít a pridaním hodnoty 
poľnohospodárskym výrobkom. Keď je ustanovená základná podpora pre poľnohospodársky 
systém, potom balík uzatvorí podpora pre konkrétne postupy manažmentu biotopov a 
druhov Natura 2000, ako je znázornené na obrázku 5.1. Tento integrovaný balík podpory 
možno vybudovať pomocou širokého spektra opatrení z oboch pilierov SPP, ako je 
vysvetlené v oddieloch 5.7 až 5.12. 

                                                      
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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Obrázok 5.1. Vybudovanie integrovaného balíka podpory pre poľnohospodárske systémy v 
územiach sústavy  Natura 2000 

 

 

 

5.7 Podpora SPP na zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti extenzívnych  
poľnohospodárskych systémov Natura 2000 

Ekonomická životaschopnosť pastorálnych systémov v EÚ, ktoré majú malú alebo strednú 
intenzitu produkcie do veľkej miery závisí od priamych platieb na podpory príjmu z 1. piliera 
(Osterburg et al, 2010).  V mnohých členských štátoch zohrávajú tieto platby dôležitú úlohu 
pri udržiavaní poľnohospodárstva na pôde, ktorá by inak bola opustená. Zabránenie 
opusteniu pôdy v týchto oblastiach je obzvlášť dôležité, pretože poľnohospodári si naďalej 
zachovávajú tradičné znalosti a zručnosti odovzdávané z generácie na generáciou, ktoré sú 
prispôsobené miestnym ekosystémom. V týchto situáciách by ukončenie obhospodarovania 
predstavovalo riziko nenapraviteľnej straty takýchto zručností. 

Prvým kritickým krokom na zabezpečenie pokračovania poľnohospodárstva v oblastiach je 
zváženie oprávnenosti na platby v rámci 1. piliera. Pri definovaní kritérií a minimálnej 
činnosti, ako sa vyžaduje podľa článku 4 odst. 1 písm. c ii) a iii), nariadenia (EÚ) 1307/2013 a 
pri stanovovaní pravidiel týkajúcich sa krajinných prvkov a minimálnej veľkosti farmy by sa 
mali zohľadniť osobitné charakteristiky poľnohospodárskych systémov Natura 2000, 
napríklad pomocou rozšírenej definície „trvalých trávnych porastov“.  Rovnako dôležité je 
zabezpečiť, aby poľnohospodári v sústave Natura 2000 mali „platobné nároky“, najmä ak 
nikdy predtým nemohli požadovať priame platby. Členské štáty sa môžu rozhodnúť (pred 1. 
augustom 2014) prideliť nové platobné nároky aktívnym poľnohospodárom, ktorí nemohli 



 

 69 

požiadať o platby v rámci 1. piliera (napríklad v členských štátoch, ktoré uplatňujú SAPS, 
pretože mali iba pôdu, ktorá nespĺňala požiadavku „dobrého poľnohospodárskeho stavu“ v 
roku 2003 v čase pridelenia platobných nárokov na súčasné schémy). ČŠ, ktoré v súčasnosti 
uplatňujú režim jednotnej platby, môžu tiež poskytnúť oprávnenosť poľnohospodárom, ktorí 
ju predtým nemali a ktorí vydokladujú, že sú aktívnymi poľnohospodármi50. Toto je dôležitá 
príležitosť na navrátenie poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000, ktorá je v 
súčasnosti nepodporovaná, späť do rozsahu priamych platieb SPP. 
 
Keď je zabezpečená oprávnenosť pôdy a poľnohospodárov na prijímanie podpôr, na 
podporu ekonomickej životaschopnosti podnikov je možné získať nižšie uvedené platby z 
oboch pilierov SPP, často aj kombinovane:   
 

• režim základných platieb, zjednodušená platba na plochu a súvisiace ekologizačné 
požiadavky (1. pilier) alebo 

• režim platieb pre malých farmárov (1. pilier) 
• platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami (1. a 2. pilier) 
• nepovinné viazané platby (1. pilier) 
• platby sa ekologické hospodárenie  (1. pilier) 

Režim základných platieb a zjednodušená platba na plochu (1. Pilier)  

Režim základných platieb (BPS) je platba na podporu príjmu poľnohospodárskeho podniku, 
oddelená od poľnohospodárskej výroby, ktorá v roku 2015 nahrádza súčasný režim 
zjednodušenej platby na plochu (SPS), ale členské štáty, ktoré používajú režim jednotnej 
platby na plochu (SAPS), môžu pokračovať v jej uplatňovaní až do roku 2020. BPS sa bude 
vyplácať štandardnou sadzbou na hektár, najneskôr v roku 2019, ale členské štáty majú 
možnosť zohľadniť historické faktory za predpokladu, že žiadna sadzba na hektár nemá 
hodnotu nižšiu ako 60% priemeru. Okrem toho môžu pre rôzne regióny stanoviť rôzne 
sadzby, ak sú tieto objektívne definované napríklad „agronomickými a hospodárskymi  
charakteristikami a ich regionálnym poľnohospodárskym potenciálom alebo ich 
inštitucionálnou alebo administratívnou štruktúrou“51. 

Režim platieb pre malých poľnohospodárov (1.pilier) 

Ako alternatívu si môžu členské štáty zvoliť vytvorenie režimu platieb pre malých 
poľnohospodárov, ktorý ponúka zjednodušenú priamu platbu vo výške 50052 až 1 250 EUR 
na poľnohospodársky podnik ročne, ktorú si môžu drobní poľnohospodári zvoliť namiesto 
všetkých ostatných platieb v rámci 1. piliera53. Schéma sa zameriava na zjednodušenie 
administratívnej záťaže vyplácania podpory príjmu veľkému počtu veľmi malých fariem v EÚ, 
a ak by sa použila, mohla by pomôcť malým farmám v územiach sústavy Natura 2000 
prvýkrát získať prístup k podpore. Je dôležité poznamenať, že poľnohospodári budú mať len 
jednu možnosť zvoliť si túto platbu, a to krátko po nadobudnutí účinnosti právnych 

                                                      
50  Článok 24(1) nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
51 Článok 22(5) nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
52 Spodný limit je 200 EUR na Cypre, v Chorvátsku a v Slovinsku a 50 EUR na Malte 
53 Článok 61 až 65 nariadenia (EU) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 
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predpisov, ale členské štáty môžu poľnohospodárov, ktorí už dostávajú nízke priame platby, 
presunúť do schémy automaticky. 

Ekologizačné platby (1. pilier) 

Poľnohospodári v oblastiach sústavy Natura 2000 budú musieť splniť iba tie požiadavky na 
ekologizáciu, ktoré sú zlučiteľné s cieľmi sústavy Natura 2000, a príjemcovia schémy pre 
malých poľnohospodárov budú oslobodení od povinností týkajúcich sa ekologizácie. V 
skutočnosti bude väčšina fariem hospodáriacich v územiach sústavy Natura 2000 už 
pravdepodobne v súlade s podmienkami (podrobnosti pozri vyššie v oddieli 5.3), je však 
nevyhnutné, aby členské štáty presne stanovili, čo (ak vôbec niečo) sa bude od 
poľnohospodárov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde v územiach sústavy Natura 
2000 vyžadovať. Rovnako dôležité je zabezpečiť, aby poľnohospodári požiadavky pochopili, 
aby sa predišlo akejkoľvek možnosti poškodenia biotopov sústavy Natura 2000 (napríklad 
premenou extenzívne obhospodarovanej ornej pôdy na EFA, pretože by sa domnievali, že to 
bola podmienka platby). 

Nové požiadavky na členské štáty, aby v rámci lokalít Natura 2000 určili hodnotné oblasti 
pasienkov, poskytujú ďalšiu ochranu takejto pôde, ktorú by za iných okolností 
poľnohospodári nemohli orať alebo konvertovať (pokiaľ by nechceli riskovať stratu 
niektorých alebo všetkých svojich priamych platieb). Podobné označenia je možné použiť aj 
mimo lokalít sústavy Natura 2000, ak si to členské štáty želajú. 

Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami (1. a 2. pilier) 

Takzvané platby LFA (alebo prírodné znevýhodnenie) už dlho poskytujú rozhodujúcu 
podporu pre zachovanie extenzívnych systémov pasenia dobytka, ktoré majú zásadný 
význam pre mnohé kľúčové poľnohospodárske biotopy a druhy. Napríklad v Taliansku je 
väčšina vysokohorských pasienkov s nízkou produktivitou výroby vo verejnom vlastníctve a 
miestne samosprávy využívajú platby LFA na podporu tradičných systémov presunu dobytka 
na veľké vzdialenosti. Opatrenie tiež poskytuje dôležitú sociálno-ekonomickú podporu 
znevýhodneným vidieckym oblastiam, a preto niektoré členské štáty zameriavajú na toto 
opatrenie veľkú časť rozpočtov svojich PRV (vrátane Rakúska, Fínska, Francúzska, Írska, 
Talianska, Luxemburska, Slovenska a Slovinska) (Cooper a kol., 2006). Viac ako polovica 
poľnohospodárskej pôdy v Poľsku dostáva platby LFA a celkovo viac ako polovica 
poľnohospodárskej pôdy v EÚ bola členskými štátmi klasifikované ako LFA. Využívanie tohto 
opatrenia sa považuje za vyslanie dôležitého odkazu o sociálnej hodnote poľnohospodárstva 
v týchto oblastiach a vyzdvihuje spoločenský záväzok k udržaniu ich ekonomickej 
životaschopnosti (Poláková et al, 2011). Tieto platby väčšinou neobsahujú osobitné 
požiadavky na manažment a poľnohospodári považovali platbu LFA z 2. piliera za formu 
podpory príjmov SPP, hoci v období rokov 2007 - 2013 niektoré členské štáty nahradili 
opatrenie LFA cielenejšími agroenvironmentálnymi schémami (napríklad v Anglicku a 
Walese). 

Podľa nového nariadenia sa oblasti s prírodnými obmedzeniami (ANC) vymedzia pomocou 
nových biofyzikálnych kritérií54, ktoré povedú k určitým zmenám v súčasných hraniciach LFA 
(pre pôdu LFA, ktorá sa nekvalifikuje ako ANC, budú k dispozícii prechodné platby v 2. 

                                                      
54 Príloha III nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
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pilieri). Členské štáty budú mať možnosť ponúkať poľnohospodárom dve samostatné platby 
ANC: dodatočnú platbu na podporu príjmu z 1. piliera nad rámec platieb BPS a 
ekologizačných platieb, a aktualizovanú verziu známejšej kompenzačnej platby v rámci 2. 
piliera (ktorá bola pôvodne prepojená k počtu hospodárskych zvierat alebo výmere plodín, 
ale teraz sa platí na hektár). 

Členské štáty budú môcť určiť tri rôzne typy oblasti ANC55: 

a) horské oblasti, kde existencia veľmi náročných klimatických podmienok z dôvodu 
nadmorskej výšky podstatne skracuje vegetačné obdobie alebo existencia 
svahov, ktoré sú na väčšine územia príliš strmé pre nešpecializované stroje, alebo 
z dôvodu, že sú na sever od 62. rovnobežky; 

b) iné oblasti ako horské oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam, 
možno definovať, ak v oblasti najmenej 66% UAA spĺňa prahové hodnoty jedného 
alebo viacerých klimatických, pôdnych a terénnych kritérií obmedzujúcich 
produkciu. Členské štáty však musia v týchto oblastiach vylúčiť pôdu, kde 
poľnohospodárske investície alebo hospodárska činnosť prekonali obmedzenia; 

c) iné oblasti ovplyvnené osobitnými obmedzeniami a ak je nevyhnutné v týchto 
oblastiach pokračovať v obhospodarovaní pôdy s cieľom zachovať alebo zlepšiť 
životné prostredie, zachovať krajinu, zachovať turistický potenciál alebo chrániť 
pobrežie. Tieto oblasti nesmú prekročiť 10 percent územia členských štátov. 

Bude potrebné zabezpečiť, aby sa nová významná požiadavka na vylúčenie 
poľnohospodársky vylepšenej pôdy z typu b) nevyužívala spôsobom, ktorý vylučuje z 
podpory poľnohospodársku pôdu v územiach sústavy Natura 2000 (napríklad kosné lúky).  

Členské štáty nie sú povinné stanoviť platby ANC v rámci žiadneho z pilierov, ale ak tak 
urobia, poľnohospodári hospodáriaci v územiach sústavy Natura 2000 budú môcť v nových 
oblastiach ANC požadovať kompenzačné platby ANC z 2. piliera a tiež priamu podporu ANC z 
1. piliera (pokiaľ sa nerozhodli pre režim malých poľnohospodárov). Na platby ANC v rámci 
1. piliera sa môže prideliť najviac 5% z celkového národného rozpočtu pre 1. pilier a nemusia 
byť k dispozícii vo všetkých oblastiach ANC členského štátu56. 

Platby ANC v rámci druhého piliera sa budú pohybovať v rozmedzí 25 až 250 EUR (alebo 450 
EUR v horských oblastiach) na ha ročne, na základe ušlého príjmu a zvýšených nákladov 
vzniknutých v dôsledku prírodného znevýhodnenia v porovnaní s poľnohospodárskou pôdou 
bez znevýhodnenia. Táto požiadavka na porovnanie je významnou zmenou vo výpočte výšky 
platieb, čo môže v porovnaní so súčasným obdobím viesť k zvýšeniu miery platieb na 
niektorých pozemkoch v sústave Natura 2000 a iných pozemkoch s vysokou prírodnou 
hodnotou, ale bude to do veľkej miery závisieť od toho, ako sa vykoná porovnanie a aké 
náklady sa zohľadnia. V situáciách, keď existuje riziko opustenia poľnohospodárskej pôdy v 
sústave Natura 2000, je dôležité zohľadniť všetky náklady spojené s obhospodarovaním 

                                                      
55 Článok 32 a Príloha III nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
56 Články 48 a 49 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
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pôdy (Barnes et al, 2011). Tieto platby ANC by boli klesajúce pre poľnohospodárske podniky 
nad určitú veľkosť 57.  

Nepovinné viazané platby (1. pilier) 

Nové priame platby v rámci 1. piliera zahŕňajú nástroj (podobný predchádzajúcej osobitnej 
podpore podľa článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia 73/2009), ktorý umožňuje členským 
štátom použiť 8% (alebo v niektorých prípadoch aj viac) svojho ročného národného rozpočtu 
na priame platby na poskytnutie viazanej podpory pre obmedzený zoznam sektorov a 
výrobcov, konkrétne „sektorom alebo regiónom, v ktorých určité druhy poľnohospodárstva 
alebo špecifické poľnohospodárske odvetvia, ktoré sú obzvlášť dôležité z ekonomických, 
sociálnych alebo environmentálnych dôvodov, čelia určitým ťažkostiam“58. Podporné 
opatrenia, ktoré budú členské štáty implementovať, sa musia oznámiť Komisii. 

Tieto druhy platieb môžu byť užitočnou cielenou podporou pre hospodársky zraniteľné 
druhy chovu hospodárskych zvierat, najmä v pahorkatinách a horských oblastiach, hoci v 
minulosti členské štáty vo všeobecnosti nestanovili žiadne environmentálne kritériá pre 
poľnohospodárov, ktorí dostávajú finančné prostriedky podľa článku 68, ani nemerali či boli 
dosiahnuté environmentálne prínosy (IEEP & Alterra, 2010). Členské štáty využili túto 
možnosť najmä na podporu sektora výroby hovädzieho mäsa, a určitú podporu pre ovce, 
kozy a mliečne výrobky, najmä v ekonomicky alebo environmentálne citlivých oblastiach 
(Pitts et al, 2010). Príkladom použitia platieb podľa článku 68 na ochranu prírody je schéma 
pre veľké hospodárske zvieratá v oblasti Burren v Írsku, ktorá je zaradená do sústavy Natura 
2000 (pozri prípadovú štúdiu v prílohe E), pre miestne plemená a extenzívne chovaný 
dobytok v Portugalsku, najmä na lúkach a dehezách HNV a pre extenzívne chované  
hospodárske zvieratá a trvalé pasienky v Dánsku (Hart et al, 2010). 

Platby pre ekologické poľnohospodárstvo (ekologizácia v rámci 1. piliera a 2. pilier)  

Mnoho extenzívnych poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 by vyžadovalo 
relatívne málo zmien, aby splnili normy ekologickej výroby. Certifikované ekologické 
poľnohospodárske podniky sa automaticky kvalifikujú na platby za ekologizáciu v prvom 
pilieri. V členských štátoch, ktoré majú veľkú časť svojich trvalých pasienkov 
obhospodarovaných blízko k systémom ekologického poľnohospodárstva, by mohla byť 
podpora z druhého piliera na konverziu alebo udržiavanie postupov ekologického 
poľnohospodárstva dôležitým doplnkovým zdrojom príjmu pre poľnohospodárov59 v sústave 
Natura 2000 a tiež potenciálne pre extenzívne systémy pasenia oviec a kôz v 
stredomorských krajinách, ako sú Grécko, Taliansko a Portugalsko, a za extenzívne systémy 
ornej pôdy na okrajových oblastiach (napr. pozri prípadovú štúdiu výroby obilnín v 
Španielsku). 

V nových právnych predpisoch je podpora prechodu na a údržba systémov ekologického 
poľnohospodárstva oddelená od agroenvironmentálneho a klimatického opatrenia, ale 

                                                      
57 Článok 31 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
58 Články 52 – 55 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013. Podiel 8% môže byť zvýšený na základe 
výnimky až na 13%, plus 2% na podporu pre plodiny s vysokým obsahom bielkovín, a za určitých podmienok 
podiel môže byť zvýšený nad 13% na základe súhlasu Komisie  
59 Tieto zahŕňajú Českú republiku (viac ako 25%), Grécko, Lotyšsko a Slovensko (všetky viac ako 15-16%), a 
Rakúsko a Portugalsko (viac ako 10%) (European Commision, 2010a) 
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svojou štruktúrou je podobná, s piatimi až siedmimi ročnými platbami60. Existuje 
ustanovenie, ktoré umožňuje zaplatenie transakčných nákladov poľnohospodárov pridaním 
20% k výpočtu počiatočnej platby (alebo 30% v prípade, že sa uplatňuje pre skupinu 
poľnohospodárov). Maximálne platobné sadzby sa pohybujú od 450 do 600 EUR na hektár, v 
závislosti od poľnohospodárskeho systému. 

5.8 Podpora SPP na budovanie kapacít fariem Natura 2000  

Veľa poľnohospodárskych podnikov hospodáriacich v sústave Natura 2000 bez podpory 
neprežije.  Dlhodobá ekonomická a environmentálna životaschopnosť poľnohospodárskych 
systémov Natura 2000 závisí od budovania administratívnej a environmentálnej kapacity 
poľnohospodára a ekonomickej kapacity farmy: 

• aby poľnohospodár využil príležitosti, ktoré ponúka podpora z verejných zdrojov, 
musí najprv porozumieť cieľom sústavy Natura 2000 a dôležitej úlohe, ktorú pri 
dosahovaní týchto cieľov zohráva jeho hospodárenie; a po druhé, poľnohospodár 
musí mať vedomosti a administratívne kapacity, aby mohol požiadať o tieto platby a 
služby, aby porozumel tomu, čo sa od neho vyžaduje, a aby uchovával potrebné 
záznamy. Je osobitne dôležité, aby poľnohospodári rozumeli tomu, že cieľom 
podpory sú environmentálne prínosy, a nie intenzifikácia poľnohospodárstva. 

• mnoho poľnohospodárov v rámci sústavy Natura 2000 by mohli znížiť náklady a 
zlepšiť svoj príjem, ak by vedeli používať technológiu šetriacu prácu, prístup na trhy s 
poľnohospodárskymi výrobkami “Natura 2000” a spĺňať normy kvality. Budovanie 
kapacít poľnohospodárskeho podniku a jeho pracovníkov týmto spôsobom môže 
zabezpečiť príjem pre podnik aj pre rodinu bez ohrozenia environmentálnych služieb. 

 

Verejná podpora budovania kapacít pochádza z oboch pilierov SPP, ale pri plnení 
environmentálnych cieľov je nevyhnutné, aby bola táto podpora prispôsobená osobitným 
potrebám poľnohospodárov a poľnohospodárskych systémov v územiach sústavy Natura 
2000. Rozsah podpory budovania kapacít zahŕňa: 

• poradenské služby pre poľnohospodárske podniky (1. a 2. pilier) 
• prenos poznatkov a informácií (2. pilier) 
• investície do hmotného majetku (2. pilier) 
• rozvoj poľnohospodárskych a iných podnikov (2. pilier) 
• podpora príjmu a iné platby pre mladých poľnohospodárov (1. a 2. pilier) 
• a zvyšovanie environmentálneho povedomia poľnohospodárov hospodáriacich v 

územiach sústavy Natura 2000 (2. pilier) 

Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky (1. a 2. pilier) 

Poskytovanie poradenstva, podpory a školenia poľnohospodárom je rozhodujúce pre 
prežitie poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 a úspešný manažment 
kľúčových biotopov a druhov. 

                                                      
60 Článok 29 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
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Potreba poradenstva a podpory pre poľnohospodárov v EÚ stále pretrváva - v roku 2008 
dostalo individuálne poradenstvo iba približne 5% poľnohospodárov, ktorí dostávajú priame 
platby (European Commission, 2010a). Poradenské služby nie sú primerane k dispozícii pre 
malých farmárov a poradcovia v oblasti krížového plnenia často nie sú vyškolení o ochrane 
biotopov a druhov na poľnohospodárskej pôde. Existuje tiež potreba efektívnych prepojení 
medzi výskumom a implementáciou krížového plnenia (Angileri, 2011). Niektorí 
poľnohospodári tvrdia, že obavy z porušenia požiadaviek krížového plnenia im bránia v 
implementácii ochranných opatrení (Goßler, 2009). Toto ilustruje dôležitosť komunikácie a 
šírenia informácií o biodiverzite poľnohospodárom v kontexte riadenia poľnohospodárskych 
podnikov ako celku a zohľadnenia osobitnej situácie poľnohospodára pri poskytovaní 
poradenstva. Poskytovanie len všeobecných informácií nie je dostačujúce. 

Členské štáty sú povinné zriadiť poľnohospodársky poradenský systém, ktorý od roku 2015 
musí poľnohospodárom poskytovať poradenstvo v oblasti krížového plnenia (SMR a GAEC), 
požiadaviek na ekologizáciu, požiadaviek podľa právnych predpisov EÚ o vode a pesticídoch, 
ktoré sa týkajú jednotlivých podnikov a opatrení PRV zameraných na modernizáciu fariem, 
budovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inovácie, trhovú orientáciu a 
podporu podnikania61. Členské štáty sa môžu rozhodnúť poskytovať prostredníctvom 
poľnohospodárskeho poradenského systému oveľa širšiu škálu poradenstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu a diverzifikáciu fariem, riadenie rizika a preventívne opatrenia; základné 
požiadavky na agroenvironmentálne a klimatické platby a rady týkajúce sa konkrétnych tém 
súvisiacich so zmenou klímy a prispôsobovaním sa tejto zmene, biodiverzitou a vodou62. 

V minulosti boli hlavnými príjemcami poľnohospodárskeho poradenského systému veľké 
farmy a orgány v niektorých členských štátoch mali problémy s poskytovaním poradenstva 
malým poľnohospodárskym podnikom. 

Od roku 2015 môžu členské štáty, ak si to želajú, udeliť určitým kategóriám 
poľnohospodárov prioritný prístup k poľnohospodárskemu poradenstvu, minimálne však 
musia uprednostňovať aspoň tých poľnohospodárov, ktorí majú obmedzený prístup k iným 
poradenským službám, a musia zabezpečiť, aby poľnohospodári “mali prístup k poradenstvu 
odrážajúcemu špecifickú situáciu v ich podniku “63. 

Rozsah a požiadavky na poľnohospodársky poradenský systém poskytujú členským štátom 
od roku 2015 príležitosť poskytovať veľmi špecifické poradenské služby prispôsobené 
environmentálnym a hospodárskym potrebám poľnohospodárov sústavy Natura 2000. 
Neexistuje však žiadna záruka, že tak urobia alebo že poradenské potreby farmárov sústavy 
Natura 2000 a HNV budú mať prednosť pred potrebami intenzívne hospodáriacich 
poľnohospodárov. 

Poskytovanie poľnohospodárskeho poradenského systému je požiadavkou prvého piliera, 
ale financovanie členských štátov na zriadenie poradenských služieb pochádza z opatrenia 
PRV64 spolufinancovaného z 2. piliera. Platby v rámci tohto opatrenia sa poskytujú 

                                                      
61 Články 12 – 15 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
62 Príloha I nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
63 Článok 14 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
64 Článok 15 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
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poskytovateľom poradenských služieb a existuje aj finančná podpora na školenie poradcov. 
Účinnosť poľnohospodárskeho poradenského systému bude závisieť od kvality a odbornosti 
poradcov ako aj od toho ako sa kontaktujú a komunikujú s pôdohospodármi. Poradcovia tiež 
zohrávajú kľúčovú úlohu prepojenia medzi výskumníkmi a poľnohospodármi tým, že 
identifikujú potreby prichádzajúce od poľnohospodárov, zhromažďujú praktické skúsenosti a 
využívajú poznatky z výskumu na riešenie miestnych problémov. Je preto dôležité, aby 
osoby poskytujúce poradenstvo mali na vykonávanie tejto úlohy potrebnú technickú 
kapacitu a odborné znalosti. Toto opatrenie by mohlo byť dôležitým zdrojom financovania 
poradcov v oblasti odbornej prípravy a poskytovania služieb pre poľnohospodárov v 
územiach Natura 2000. Členské štáty poľnohospodárom často poskytovali poradenstvo o 
agroenvironmentálnych schémach prostredníctvom samostatnej organizácie alebo 
súkromných dodávateľov, ale tieto služby môžu poskytovať aj miestne organizácie, ako sú 
mimovládne organizácie a združenia poľnohospodárov, ktoré často zohrávajú rozhodujúcu 
úlohu pri preklenutí vzdialenosti medzi malými poľnohospodármi a poradenskými službami, 
ako je znázornené na príkladoch v rámčeku 5.2. 

Rámček 5.2. Príklady poľnohospodárskych poradenských služieb pre poľnohospodárov, 
ktorí obhospodarujú biotopy a druhy Natura 2000 

Rakúsko a nemecký spolkový štát Rheinland-Pfalz sú priekopníkmi integrovaných ochranárskych a 
agronomických poradenských služieb v poľnohospodárstve, ktoré prispievajú k lepšej ochrane druhov 
a biotopov na farme, najmä v oblasti prispôsobovania agroenvironmentálnych schém pre jednotlivé 
farmy a inovatívnych dobrovoľných iniciatív. 

V oblasti Târnava Mare v Rumunsku zriadila mimovládna organizácia Fundaţia ADEPT Transilvania v 
spolupráci s miestnymi komunitami a rumunskými ministerstvami poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka (MARD) a životného prostredia a lesov (MEF) poľnohospodársku poradenskú službu, ktorá 
spája ochranu biodiverzity, povinnosti týkajúce sa ochrany biotopov a druhov Natura 2000 a podporu 
príjmov. Jej víziou je dosiahnuť ochranu biodiverzity v krajinnom meradle prostredníctvom 
spolupráce s malými poľnohospodármi na vytvorení stimulov na ochranu poloprírodnej krajiny, ktorú 
vytvorili. Táto služba pomohla drobným poľnohospodárom získať nárok na priame platby v rámci SPP, 
pomohla navrhnúť a propagovať cielené agroenvironmentálne schémy a otvorila marketingové 
príležitosti pre poľnohospodárov. 

V Škótsku (VB) sa začala iniciatíva “Strathspey Wetlands and Waders Initiative”, ktorá rieši problém 
prudkého poklesu miestnych populácií bahniakov ako hvizdák (Numenius arquata) a kalužiak 
červenonohý (Tringa tetanus) v poloprírodných nivách rieky Spey, kde počty hniezdiacich vtákov klesli 
v období rokov 2000 až 2010 o 42%. Cieľom iniciatívy bolo posilniť spoluprácu medzi ochrancami 
prírody, poľnohospodármi a správcami pôdy s cieľom vypracovať vysokokvalitné manažmentové 
plány na úrovni krajiny a podporiť prijímanie agroenvironmentálnych platieb. Majiteľom pôdy a 
nájomcom sa poskytuje veľmi špecifické lokálne poradenstvo týkajúce sa biotopov hniezdiacich 
vtákov, napríklad požadovaná výška trávy na kŕmenie, podiel pasienkov, na ktorých sa môže 
ponechať sitina (Juncus), a počet plytkých vodných plôch. Existujú aj ďalšie formy budovania kapacít, 
napríklad odborná príprava, výskum a vytváranie sietí. Technické poradenstvo poskytuje kombinácia 
subjektov vrátane Škótskej poľnohospodárskej akadémie, Správy národného parku Cairngorm, 
nezávislých poľnohospodárskych agentov a environmentálnej mimovládnej organizácie Kráľovská 
spoločnosť na ochranu vtákov (RSPB). Výsledky zozbierané vo februári 2012 ukázali, že v rámci 
iniciatívy bolo zaregistrovaných 2 250 hektárov pôdy, a predpokladá sa, že časom zlepšený 
manažment pôdy zvráti pokles populácií bahniakov. 
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Prenos poznatkov a informácií (2. pilier)  

Okrem poskytovania poradenstva môžu členské štáty použiť toto opatrenie druhého piliera 
na financovanie poskytovania odbornej prípravy a získavania zručností, workshopov a 
koučingu, demonštračných činností a návštev fariem a krátkodobých, na manažment 
zameraných výmenných pobytov65. Finančné prostriedky možno poskytnúť aj na školenie 
personálu poskytujúceho služby a na pokrytie nákladov poľnohospodárov, ktorí sa 
zúčastňujú na týchto podujatiach (cestovné, ubytovanie, diéty a náklady na nahradenie 
poľnohospodára počas jeho neprítomnosti). Tréning a výmena informácií môžu byť 
prispôsobené tak, aby podporovali akúkoľvek kombináciu opatrení v akomkoľvek detaile, s 
celkovým cieľom zlepšiť schopnosť hospodáriacich subjektov plniť ciele sústavy Natura 2000. 

Workshopy a demonštračné aktivity by mohli pomôcť zapojiť hospodáriace subjekty do 
poskytovania prínosov, ktoré je ťažké dosiahnuť na úrovni jednotlivej farmy, a ktoré si 
vyžadujú intervencie na úrovni krajiny, napríklad vytvorenie siete biotopov alebo 
obhospodarovanie rozsiahlej oblasti s výskytom kľúčového biotopu. Návštevy na farmách a 
výmenné pobyty medzi poľnohospodármi a farmármi majú obzvlášť dôležitú úlohu pri 
podporovaní poľnohospodárov, aby sa zapojili do agroenvironmentálnych schém, aby zvýšili 
svoju motiváciu a podporili tvorivosť a inováciu pri manažmentových postupoch za účelom 
ochrany (pozri napr. prípadové štúdie z Írska, Nemecka, Českej republiky, Rumunska, 
Rakúska a Holandska, kde boli zavedené efektívne poradenské systémy a pravidelná 
komunikácia s poľnohospodármi). 

Toto opatrenie má najväčší potenciál, keď sa používa v spojení s praktickými 
manažmentovými opatreniami, kedy je prenos poznatkov a informácie prispôsobené 
potrebám konkrétnej schémy alebo projektu. Mohlo by zahŕňať použitie financovania PRV 
na podporu organizácií na ochranu prírody, iných mimovládnych organizácií a existujúcich 
poľnohospodárov, ktorí už mohli poskytovať poradenstvo na dobrovoľnej báze. V rámci 
opatrenia na základné služby a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach je k dispozícii aj 
financovanie opatrení na zvyšovania environmentálneho povedomia v lokalitách s vysokou 
prírodnou hodnotou66. 

Investície do hmotného majetku (2. pilier)  

Nové právne predpisy zoskupujú do jedného opatrenia67 širokú škálu investičnej podpory 
vrátane zlepšenia celkovej výkonnosti farmy, spracovania, marketingu a vývoja výrobkov, 
zlepšenia infraštruktúry a nevýrobných environmentálnych investícií (o nich sa diskutuje 
osobitne v oddiele 5.10). Miera podpory sa môže zvýšiť pre mladých poľnohospodárov, 
skupinové investície, integrované projekty, v niektorých oblastiach s prírodnými 
obmedzeniami (ANC) a pre investície týkajúce sa agroenvironmentálnych opatrení v oblasti 
klímy a platieb v rámci sústavy Natura 2000. 

Mnohé z týchto investícií by mohli zlepšiť ekonomickú životaschopnosť extenzívnych 
poľnohospodárskych systémov Natura 2000. Napríklad malé mliekarenské jednotky by sa 
mohli zachovať financovaním miestnych alebo neďalekých spracovateľských jednotiek, ktoré 
vytvárajú príjem pre miestnych výrobcov z výrobkov s pridanou hodnotou. Investície do 
                                                      
65 Članok 14 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
66 Článok 20 (1) f nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
67 Článok 17 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
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zlepšenia skladovania hnoja a efektívneho využívania vody v poľnohospodárskych podnikoch 
majú potenciál znížiť náklady a priniesť nepriamy prínos pre biodiverzitu a biotopy 
zlepšením kvality alebo dostupnosti vody, znížením znečistenia prostredia dusíkom, ako aj 
znížením emisií skleníkových plynov (Boccaccio et al, 2009; European Commission, 2010c). V 
minulom programovom období Cyperský PRV podporoval investície do „rozvoja pôdy pre 
chov dobytka“ vrátane plánovania, úpravy terénu a infraštruktúry (voda, elektrina) pre 
pastviny. Vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Českej republike bola investičná podpora 
explicitne spojená s horskými oblasťami a poľnohospodárskymi činnosťami na horách. 
Zdroje EPFRV sa však tiež vynaložili na investície, ktoré môžu predstavovať environmentálne 
riziká (Boccaccio et al, 2009).  

Toto opatrenie má potenciál poskytnúť dôležitú podporu na zachovanie existujúcich 
poľnohospodárskych systémov s nízkou intenzitou výroby v sústave Natura 2000, najmä ak 
sa používa v kombinácii s prispôsobenými opatreniami pre diverzifikáciu a rozvoj 
podnikania, napríklad zlepšením prístupu na trhy. Malí poľnohospodári však nie sú vždy 
prioritou investičnej podpory a preto si použitie tohto opatrenia vyžaduje prekonanie 
významných výziev, medzi ktoré patria: ťažkosti s individuálnym zameraním na malých 
výrobcov, ktorí nie sú registrovaní, náklady spojené s podporovaním veľkého počtu veľmi 
malých podnikov, neochota poľnohospodárov spolupracovať a vysoký vek a nízka úroveň 
vzdelania mnohých malých poľnohospodárov (Redman, 2010). 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby investičná podpora 
poskytnutá v rámci tohto opatrenia pre farmy v sústave Natura 2000 nespôsobila priamy 
alebo nepriamy negatívny vplyv na životné prostredie. 

Rozvoj poľnohospodárskych a iných podnikov (2. pilier)  

Pre malé farmy a samozásobiteľské farmy môže byť nevyhnutný rozvoj poľnohospodárstva a 
podnikania a toto navrhované opatrenie poskytuje pomoc mladým farmárom a malým 
farmám pri zakladaní podnikov a pri diverzifikácii na nepoľnohospodárske činnosti, čo by 
mohlo všetkým pomôcť zlepšiť príjem z rodinnej farmy. Toto opatrenie68 sa môže do roku 
2020 použiť aj pre príjemcov platby pre malých poľnohospodárov (opísané v oddiele 5.7) v 
podobe dodatočnej ročnej platby, ak transformujú celý svoj poľnohospodársky podnik a 
zodpovedajúce platobné nároky na iného poľnohospodára. 

Hoci v právnych predpisoch nie je konkrétne uvedená zmienka o environmentálnych 
prioritách, táto podpora by mohla pomôcť zachovať ekonomickú životaschopnosť fariem v 
územiach sústavy Natura 2000 a komunít v zraniteľných oblastiach, ak bude dôkladne 
cielená ako súčasť balíka opatrení.  

Podpora príjmu a iné platby pre mladých poľnohospodárov (1. a 2. pilier) 

Jedným z problémov dlhodobého manažmentu území v sústave Natura 2000 a iných 
poľnohospodárskych pozemkov s vysokou prírodnou hodnotou je to, že mnoho 
poľnohospodárov sa blíži k dôchodkovému veku a nemajú nástupcov. Dôležitou súčasťou 
budovania kapacít pre mnoho fariem je zabezpečenie budúcich pracovných miest pre 
mladých ľudí, a to ako poľnohospodárov, tak aj v pridruženom spracovateľskom odvetví, a 
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mladí poľnohospodári môžu mať potenciálne úžitok z niekoľkých opatrení týkajúcich sa 
právnych predpisov. 

V rámci novej štruktúry prvého piliera sú členské štáty povinné poskytovať mladým 
poľnohospodárom dodatočnú ročnú platbu až na päť rokov popri platbách za BPS alebo 
SAPS69. Hodnota bude predstavovať približne 25 percent ich platby BPS a bude k dispozícii 
poľnohospodárom mladším ako 40 rokov, ktorí si zakladajú poľnohospodársky podnik 
prvýkrát (alebo tak urobili v priebehu piatich rokov predtým, ako sa prvýkrát prihlásia na 
BPS). Členské štáty majú tiež možnosť zacieliť niektoré opatrenia PRV na mladých 
poľnohospodárov, vrátane investičnej podpory a špecifickej pomoci na začatie podnikania, a 
mladí poľnohospodári by mohli ľahšie získať ďalšiu pôdu, ak sa členské štáty rozhodnú 
ponúknuť im stimulačnú platbu na prevod pôdy a nárokov, ako je opísané vyššie. 

5.9 SPP a iná podpora pridanej hodnoty pre produkciu poľnohospodárskych podnikov v 
územiach sústavy Natura 2000 

Mnoho poľnohospodárov hospodáriacich na trávnatých plochách v sústave Natura 2000 a 
oblastiach HNV čelí výzvam pri predaji svojich produktov, pretože sú často malými 
výrobcami v odľahlých oblastiach, kde je málo zákazníkov, ktorí by mohli platiť vyššie ceny. 
Na druhej strane, niektorí majú dobré predpoklady na to, aby využili priamy marketing 
ekologickým turistom a turistickým službám, ako sú hotely a reštaurácie. V niektorých 
regiónoch si poľnohospodári hospodáriaci v sústave Natura 2000 vybudovali úspešné priame 
marketingové spojenia so supermarketmi. 

Rozsah podpory pre poľnohospodárov, ktorí sa snažia pridať hodnotu svojej produkcii, 
zahŕňa:  

• Vytvorenie skupín výrobcov (2. pilier) 
• Schémy kvality pre poľnohospodárske produkty (2. Pilier) 
• Označovanie a chránené označenie pôvodu  

Vytvorenie skupín výrobcov (2. pilier) 

Podpora v rámci tohto opatrenia na vytvorenie skupín výrobcov poľnohospodárskych (alebo 
lesníckych) výrobkov by mohla pomôcť poľnohospodárom v sústave Natura 2000 dosiahnuť 
prínosy z úspory pri marketingu ekologicky udržateľných výrobkov. Toto opatrenie70, ktoré 
je osobitne zamerané na SME, poskytuje financovanie na päť rokov na založenie skupín 
výrobcov s cieľom prispôsobiť produkciu požiadavkám trhu, spoločný marketing, 
ustanovenie pravidiel týkajúcich sa informácií o výrobkoch, rozvíjanie obchodných zručností 
a inovácie. 

Systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky (2. pilier) 

Vytvorenie miestnych a regionálnych trhov s kvalitnými prírodnými výrobkami z lokalít 
sústavy Natura 2000 môže zlepšiť príjem z poľnohospodárstva a pomôcť zachovať tradičné 
extenzívne systémy poľnohospodárskej výroby. Tieto systémy môžu napríklad ponúkať 
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produkty s pridanou hodnotou, napríklad „zelené“ hovädzie mäso, syry, vína, ovocie a med, 
výrobky z ohrozených miestnych plemien hospodárskych zvierat alebo odrôd rastlín a z 
lesného ovocia, húb a liečivých rastlín. Kvalitné miestne výrobky tiež stimulujú cestovný 
ruch, a tým ďalej zvyšujú príjem pre miestne komunity. Toto opatrenie71 poskytuje 
poľnohospodárom náhradu nákladov na účasť v systémoch certifikácie kvality výrobkov, 
vrátane tých, ktoré zaručujú konkrétne poľnohospodárske alebo výrobné metódy. Podpora 
sa poskytuje na najviac päť rokov. 

Označovanie a chránené označenie pôvodu 

Označovanie sa úspešne používa v kombinácii s priamym marketingom na podporu 
extenzívneho poľnohospodárstva v lokalitách sústavy Natura 2000 s pomocou tradičných 
plemien hospodárskych zvierat, ako je znázornené na príkladoch v rámčeku 5.3. Aby sa 
zachovali prínosy extenzívnych postupov hospodárenia a výroby, ako aj kultúrna hodnota 
regionálnej identity, je potrebné, aby sa cieľové trhy organizovali miestne alebo regionálne. 
Pre úspech systémov označovania je rozhodujúce budovanie dôvery a priameho vzťahu 
medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Existuje aj veľa miestnych systémov označovania vrátane 
tých, ktoré sa osobitne týkajú oblastí Natura 2000. 

Ekologická certifikácia môže tiež zlepšiť ziskovosť poľnohospodárskych výrobkov z 
extenzívnych chovov hospodárskych zvierat. Medzi ekologické značky patrí štítok s listami 
EÚ a rôzne vnútroštátne alebo nezávislé akreditačné systémy a značky spojené s IFOAM72. V 
súčasnosti nie je možné kvantifikovať objem ekologickej výroby z oblastí Natura 2000, ale 
ekologické poľnohospodárstvo zohráva významnú úlohu pri podpore extenzívneho pasenia 
oviec a kôz v stredomorských krajinách vrátane výroby regionálnych syrov, ako sú Feta, 
Caprino, Casu Marzu, alebo Halloumi. Ďalšia podpora SPP pre ekologické poľnohospodárstvo 
je opísaná v oddiele 5.7. 

Celoeurópsky systém označovania Chráneného označenia pôvodu (CHOP) chráni názvy 
poľnohospodárskych výrobkov z vymedzených oblastí (a existujú aj ďalšie, menej náročné 
systémy označovania - Chránené zemepisné označenie (CHZO) a Zaručená tradičná špecialita 
(ZTŠ)73. Na to, aby sa produkt kvalifikoval pre označenie CHOP, musí mať vlastnosti a 
charakteristiky, ktoré sú v zásade dôsledkom výrobného regiónu, a musí sa vyrábať, 
spracovávať a pripravovať výlučne v tomto regióne. Príkladmi CHOP sú Prosciutto Toscano 

                                                      
71 COM(2011) 627 final/3 Článok 17 
72 International Federation of Organic Agriculture Movements http://www.ifoam.org/; http://www.organic-
bio.com/en/labels/ 
73 [Použitie značky Chránené zemepisné označenie (CHZO) si vyžaduje dobrú povesť výrobku z daného regiónu 
(a nie objektívne odlišné vlastnosti), a aby sa akýkoľvek krok výroby, spracovania a prípravy uskutočňoval  v 
regióne. Príkladmi CHZO sú škótske hovädzie a jahňacie mäso zo Škótska, syr Stilton zo troch grófstiev v 
Anglicku, Oscypek (údený syr vyrobený zo soleného ovčieho mlieka) z Tatier v Poľsku (alebo odkiaľkoľvek kam  
emigrovali Tatranskí rodáci). Značka Zaručená tradičná špecialita (TSG/ZTŠ) sa môže používať pre výrobky, 
ktoré sa vyrábajú s použitím tradičných prísad alebo ktoré majú vlastnosti charakteristické pre tradičný druh 
výroby alebo spracovania, ale produkt sa nemusí vyrábať v konkrétnej oblasti. Tento systém funguje súbežne so 
systémami používanými v konkrétnych členských štátoch, napríklad s Appellation d'origine contrôlée (AOC) 
používaným vo Francúzsku, Denominazione di origine controllata (DOC) používaným v Taliansku, Denominação 
de Origem Controlada (DOC) používaným v Portugalsku a systém Denominación de Origen (DO) používaný v 
Španielsku. V prípade niektorých výrobkov sa namiesto označenia EÚ uvádza národná značka, napríklad pre 
víno a syr vo Francúzsku] 
  

http://www.ifoam.org/
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(šunka z talianskeho toskánskeho regiónu) a Bryndza Podhalańska (syr z poľského ovčieho 
mlieka). 

Niektoré príklady úspešného použitia označenia CHOP na uvádzanie výrobkov z biotopov 
Natura 2000 na trh sú uvedené v rámčeku 5.4. Je však potrebné poznamenať, že označenie 
CHOP nezaručuje, že výrobok prospel biodiverzite kdekoľvek, a ešte menej lokalitám sústavy 
Natura 2000, pretože kritériá na získanie značky vo všeobecnosti nešpecifikujú opatrenia na 
manažment biotopov. Miestne systémy označovania „Natura 2000“ môžu byť pre 
poľnohospodárstvo v územiach sústavy Natura 2000 prínosnejšie.  
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Rámček 5.3. Príklady úspešných certifikačných schém, ktoré podporujú 
poľnohospodársky manažment v územiach sústavy Natura 2000  
(Pozri tiež prípadové štúdie z Luxemburska, Estónska a Španielska v prílohe E) 

Estónsko – mäso z pobrežných lúk. Projekty na obnovu 
manažmentu boreálnych pobrežných lúk stimulovali rastúci trh s 
miestnym vysoko kvalitným ekologickým mäsom. Novovzniknutá 
spoločnosť chovateľov hovädzieho dobytka organizuje študijné 
cesty pre seba a poľnohospodárov zo susedných oblastí. Oživenie 
tradičných remesiel využívajúcich miestne suroviny vytvorilo 
tradíciu miestnych veľtrhov produktov na ostrove Hiiumaa a 
rozširujú sa aj miestne podniky cestovného ruchu.  

 

Nemecko – Rhönschaf. Biosférická rezervácia Rýn využila 
prostriedky z programu LIFE na propagáciu ovčieho mäsa 
produkovaného družstvom „Natur- und Lebensraum Rhön e.V“ na 
trávnatých porastoch v územiach Natura 2000 ako produktu 
šetrného k prírode. Do roku 2002, typický miestny pastier 
hospodáriaci na jednej z obnovených lokalít predal 70% ročnej 
produkcie jahniat priamo miestnym reštauráciám a hotelom za 
dobré ceny. Miestne hotely a reštaurácie sa zaviazali používať iba 
produkty z oviec z oblasti Rýna a vo svojich jedálnych lístkoch 
propagovať návštevníkom, ako konzumácia týchto jedál pomáha 
chrániť krajinu, ktorú prišli navštíviť. 

 

 

Nemecko – Altmuehltaler Lamm. Región Altmuehltal v Bavorsku sa 
vyznačuje porastami borievky na vápenatých trávnatých porastoch 
(typ biotopu 5130 prílohy I). Ovčie stáda produkujú vysoko kvalitné 
jahňacie mäso a vlnu. Pastieri a vlastníci pôdy združení v 
regionálnom družstve sa dohodli, že budú najmenej polovicu svojich 
oviec pásť v prírodnej rezervácii Altmuehltal, prikrmovať ich iba 
krmivom vyrobeným na miestnej úrovni a dodržiavať pokyny pre 
dobré životné podmienky zvierat, hustotu pasenia a zákaz 
používania pesticídov a hnojív. Pastierom je zaručená primeraná 
cena a jahňacie mäso sa predáva v miestnych hoteloch a 
mäsiarňach. 

 

Španielsko - Riet Vell. SEO/BirdLife založil spoločnosť zaoberajúcu 
sa výrobou a marketingom ekologických výrobkov spojených s 
ochranou prírody (Riet Vell). Spoločnosť bola úspešná pri 
obchodovaní s ryžou produkovanou v delte Ebro (SPA) a organickej 
pšenice tvrdej zo stepí v oblastiach Belchite a Monegros (väčšinou 
sa pestuje v lokalitách sústavy Natura 2000), z ktorej sa vyrábajú 
makaróny a špagety vysokej kvality. Od roku 2003 spoločnosť Riet 
Vell predala približne 180 000 kg produkcie (ďalšie podrobnosti 
pozri v prípadovej štúdii zo Španielska). 

Zdroje: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 
 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Rámček 5.4 Príklady výrobkov zaregistrovaných pod značkou EÚ ako produkty s chráneným 
označením pôvodu (CHOP), ktoré sú prínosom pre biotopy sústavy Natura 2000 

Nemecko: Schéma CHOP pre ovčie mäso („Diepholzer Moorschnucke“) pomohla vytvoriť ziskový 
manažment poloprírodných rašelinísk a biotopov Ramsarských lokalít v nemeckom Diepholze, stav 
ktorých by sa inak zhoršil. V schéme sa používa miestne plemeno oviec, ktoré sa tradične používa na 
pasenie rašelinísk a mokradí. Manažment prispel k regenerácii viac ako 5 000 ha rašelinísk. V oblasti 
sa objavilo množstvo ohrozených druhov vrátane rosičky a škovránka stromového, zatiaľ čo 
zachovanie tradičného ovčieho plemena zvyšuje agro-biodiverzitu. 

Francúzsko: CHOP Pays d’auge cider a Calvadosu z tradičných jabloňových sadov, ktoré sú dôležitými 
biotopmi dutinových hniezdičov (vtákov a netopierov). 

Španielsko: Úspešná schéma CHOP pre syr z ovčieho mliek („Idiazabal“) z extenzívne spásaných 
horských biotopov v baskickom regióne a regióne Navarra v Španielsku zahŕňa výrobné metódy 
založené na extenzívnej pastve tradičnými plemenami oviec Laxta a Carranzana. Trh s týmto 
výrobkom pomáha udržiavať sezónny presun stád a pastierstvo, ktoré formovalo poloprírodné 
biotopy. 

Španielsko: Tradičné odrody ryže vyrobené v rámci systému CHOP „Arroz de Valencia“ sa pestujú v 
chránených mokradiach Národného parku Albufera v oblasti Valencie, dôležitých pre sťahovavé a 
vodné vtáky, ako aj pre obojživelníky, ryby a mnoho ďalších druhov.  Výrobné metódy sú 
prispôsobené biotopu a spoliehajú sa na rôzne úrovne záplav, ktoré udržiavajú pôdne podmienky 
mokrade a minimalizujú využívanie agrochemických vstupov. 

Španielsko: V tradične obhospodarovaných dehezách sa ošípané na jeseň a v zime kŕmia žaluďmi a 
na jar sa pasú často spolu s ovcami alebo dobytkom. Pyrenejská šunka s CHOP vyrobená z ošípaných 
spásaných na dehezách sa môže označiť ako „kŕmené žaluďmi“ (de bellota), ak sa ošípané živia 
žaluďmi najmenej 60 dní pred zabitím, a zahŕňa podmienku, že inšpektori skontrolujú, či je hustota 
chovu je rámci únosnosti dehezy (vo vzťahu k produkcii žaluďov). Ošípané sa preto musia v deheze 
pásť aspoň počas roka, aby splnili požiadavku CHOP, čím sa podporí trvalo udržateľné využívanie 
tohto biotopu. 

Zdroje: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 
5.10 Podpora SPP pre manažment biotopov a druhov poľnohospodárskej pôdy v sústave 
Natura 2000  

V predchádzajúcich oddieloch tejto kapitoly sa opisujú potenciálne zdroje podpory SPP na 
zabezpečenie existencie extenzívnych poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 
a na budovanie kapacít a príjmov týchto fariem. Táto časť opisuje platby za manažment 
biotopov a druhov,  aby sa zabezpečila ochrana lokalít sústavy Natura 2000, počnúc zdrojmi 
financovania na pomoc s prípravou manažmentových plánov pre tieto lokality. 
Manažmentové plány (alebo podobné iniciatívy) sú základom pre navrhovanie kľúčových 
podporných opatrení vrátane agroenvironmentálnych platieb a opatrení v oblasti zmeny 
klímy a nevýrobných investícií. Rozsah tejto podpory zahŕňa: 
 

• Kultúrne a prírodné dedičstvo dedín a manažmentové plány pre sústavu Natura 2000 
(2. pilier)  

• Agroenvironmentálne a klimatické platby (2. pilier) 
• Neprodukčné investície prepojené na agroenvironmentálne a klimatické služby a --

sústavu Natura 2000 (2. pilier) 
• Platby v rámci sústavy Natura 2000 (2. pilier)  
• Platby na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat (2. pilier)  
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• Prevencia poškodenia lesov lesnými požiarmi a obnova potenciálu 
poľnohospodárskej výroby (2. pilier)  

Kultúrne a prírodné dedičstvo dedín a manažmentové plány pre sústavu Natura 2000 (2. 
pilier)   

Opatrenie74 „Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ zahŕňa možnosť 
financovať vypracovanie a aktualizáciu „plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa lokalít 
sústavy NATURA 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou”. Finančné prostriedky 
sú tiež k dispozícii na infraštruktúru malého rozsahu a na štúdie a investície spojené s 
„udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj 
aktivít na zvýšenie environmentálneho povedomia”. Väčšina dotácií EÚ nemôže poskytnúť 
financovanie na zlepšenie alebo podporu participatívnych procesov na vypracovanie 
manažmentových plánov a toto opatrenie by sa mohlo v oveľa väčšej miere použiť na 
podporu prípravy účinných manažmentových plánov lokalít sústavy Natura 2000 s využitím 
participatívnych prístupov na zabezpečenie toho, aby zainteresované subjekty podporovali 
manažmentové ciele (Boccaccio et al, 2009) a pomáhali predchádzať riziku konfliktov, ktoré 
sa vyskytli vo viacerých členských štátoch (Apostolopoulou and Pantis, 2009; Grodzinska-
Jurczak and Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009).  
 
Niekoľko ďalších členských štátov využilo rovnocenné opatrenie vo svojich PRV na roky 2007 
- 2013. V Nemecku sa toto opatrenie vo veľkej miere používa na podporu plánovania pre 
sústavu Natura 2000, zachovanie/obnovu biotopov a implementáciu programov na ochranu 
druhov, projektov v rámci rámcovej smernice o vode a konzultačných služieb v oblasti 
ochrany prírody. Vo Francúzsku sa toto opatrenie použilo na financovanie manažmentových 
plánov pre lokality sústavy Natura 2000, “zmlúv Natura 2000” s vlastníkmi inými ako sú 
poľnohospodári alebo lesníci, aktivít na zvýšenie informovanosti; opatrení na zníženie 
konfliktov s veľkými šelmami. Fínske environmentálne mimovládne organizácie sa môžu v 
rámci tohto opatrenia usilovať o financovanie prípravy lesných hospodárskych plánov v 
územiach sústavy Natura 2000 v súkromnom vlastníctve a ich propagácie ako lokalít 
ekoturistiky (Figeczky et al, 2010). Vo Walese sa toto opatrenie použilo na podporu obnovy 
aluvilánych mokradí využívaných na pasenie slaných močiarov v prírodnej rezervácii Ynys-
hir, na zlepšenie sprístupnenia lokality a turistickej infraštruktúry, na lepšie poznanie lokality 
a jej cieľov zo strany verejnosti a na podporu efektívneho partnerstva naprieč odvetvím 
cestovného ruchu (Allen at al. 2012b). 

Agro-environmentálne operácie súvisiace s klímou (2.pilier) 

Rozsah pôsobnosti tohto opatrenia sa rozšíril, ako naznačuje nový názov, a zostáva jediným 
povinným opatrením, ktoré musia členské štáty implementovať vo svojich PRV (okrem 
iniciatívy Leader) 75. Revidovaným cieľom týchto platieb je „zachovať a podporovať potrebné 
zmeny v poľnohospodárskych postupoch, ktoré pozitívne prispievajú k životnému prostrediu 
a klíme“. 

Pridanie klímy do agroenvironmentálneho opatrenia signalizuje záväzok podporovať také 

                                                      
74 Článok 20 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
75 Článok 28 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
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postupy obhospodarovania, ktoré prispievajú k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierňovaniu, 
čo môže byť ešte výraznejšie, ak EÚ prijme pravidlá účtovania emisií skleníkových plynov z 
využívania pôdy, zmien využívania pôdy a lesníctva. Medzi ďalšie zmeny patrí nový dôraz na 
skupinové aplikovanie schém poľnohospodármi a inými užívateľmi pôdy, sprevádzané 
veľkorysejšími transakčnými nákladmi, ktoré by mohli pomôcť zabezpečiť manažment 
biotopov a druhov sústavy Natura 2000 vo väčšom rozsahu, ak sa členské štáty rozhodnú ich 
využívať. Účinné využívanie spolupráce a skupinových aplikácií agroenvironmentálnych 
schém je už možné vidieť v Holandsku (Franks and McGloin 2006). 

Opatrenie ponúka poľnohospodárom a užívateľom pôdy ročné platby za to, že 
prostredníctvom viacročných záväzkov poskytujú službu environmentálneho manažmentu 
dodržiavaním jasne definovaných manažmentových postupov, ktoré prinášajú osobitný 
environmentálny prínos nad rámec referenčnej úrovne ochrany, ktorú predstavujú 
environmentálne predpisy a krížové plnenie (podrobnosti o referenčnej úrovni nájdete v 
oddiele 5.3). Účasť v schéme je dobrovoľná a na získanie platby musia poľnohospodári 
podpísať s riadiacim orgánom zmluvu zvyčajne na päť až sedem rokov. Zmluva špecifikuje 
manažmentové požiadavky na úrovni poľnohospodárskeho podniku a môže si vyžadovať 
plánovanie a vedenie záznamov (napr. o používaní živín a pohyboch dobytka) 76. 

Agro-environmentálne operácie súvisiace s klímou sa môžu navrhovať, cieliť a realizovať na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Je to jedno z najflexibilnejších podporných 
opatrení SPP v rámci pravidiel stanovených v právnych predpisoch a umožňuje členským 
štátom riešenie environmentálnych priorít spôsobom, ktorý odráža rôznorodosť miestnych 
bio-fyzických, klimatických, environmentálnych a agronomických podmienok v rámci 
rôznych poľnohospodárskych podnikov a v rôznych európskych regiónoch. Členské štáty 
vyvinuli celý rad rôznych agroenvironmentálnych schém, a to nielen v reakcii na rôzne 
environmentálne priority a tlaky, ale aj v reakcii na spoločenské preferencie, inštitucionálne 
usporiadanie a finančné a politické tlaky (IEEP, 2011). 

Niekoľko členských štátov má špeciálne prispôsobené agroenvironmentálne programy pre 
potreby manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 alebo poľnohospodárskej pôdy s biotopmi 
a druhmi Natura 2000 (pozri rámčeky 5.5 a 5.6). Napríklad Španielsko podporilo 
prostredníctvom agroenvironmentálnej schémy tradičný extenzívny systém chovu oviec 
(Caballero and Fernández-Santos, 2009). Niektoré štáty (napríklad Grécko, Francúzsko a 
väčšina Španielska) však na agroenvironmentálne výdavky (Boccaccio et al, 2009) vynaložili 
zo svojho rozpočtu EPFRV málo. Celkovo musia byť agro-environmentálne operácie súvisiace 
s klímou v členských štátoch vyvážené, aby zodpovedali potrebám biodiverzity v celej 
poľnohospodárskej krajine a vzácnejším biotopom a druhom európskeho významu. 

Významné územia dôležité z hľadiska biodiverzity vlastnia subjekty, ktoré nie sú primárne 
poľnohospodármi, napríklad súkromné organizácie ochrany prírody. Podporu na agro-
environmentálne operácie súvisiace s klímou je možné poskytnúť nielen poľnohospodárom, 
ale aj iným užívateľom pôdy. Pri navrhovaní PRV by sa malo dbať na to, aby sa zabezpečila 
podpora tým jednotlivcom, ktorí majú najlepšie predpoklady na implementáciu 
environmentálneho manažmentu potrebného na splnenie environmentálnych priorít. Platby 

                                                      
76 Príjemcovia agroenvironmentálnych platieb musia tiež spĺňať požiadavky na používanie hnojív a prípravkov 
na ochranu rastlín, ktoré musia členské štáty definovať (v súlade s článkom 39(3) nariadenia č. 1698/2005) 
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sa zvyčajne poskytujú ročne, počas 5 až 7 rokov (alebo dlhšie, ak je to potrebné na 
dosiahnutie alebo zachovanie environmentálnych prínosov), ale môžu mať aj formu 
paušálnej alebo jednorazovej platby na „upustenie od komerčného využívania plôch“. 
Výpočty platieb zahŕňajú aj transakčné náklady na úrovni 20% (30% pre skupiny). 

Tradičné a miestne plemená hospodárskych zvierat, najmä hovädzí dobytok a ovce, sú 
dôležité pre manažment poloprírodných pasienkov. Toto opatrenie, ktoré poskytuje 
podporu na ich ochranu a využívanie, je užitočným doplnkovým zdrojom pre 
obhospodarovanie pôdy v územiach sústavy Natura 2000. Agroenvironmentálne schémy na 
zachovanie genetických zdrojov sa v predchádzajúcich programoch rozvoja vidieka používali 
napríklad v Taliansku, Portugalsku, Nemecku a Rakúsku na podporu významnej časti  
národných plemien hospodárskych zvierat (Nitsch, 2006),  v Maďarsku sa sivý a strakatý 
dobytok, ošípané Mangalica a ovce Racka pasú na panónskych slaniskách a močiaroch; v 
Estónsku sa domorodé plemeno koňa a estónske plemeno dobytka chová na pobrežných 
lúkach; v Slovinsku je schéma pre 14 plemien hospodárskych zvierat, vrátane hovädzieho 
dobytka Cika, kranskej včely a oviec v oblasti alpských lúk v regióne Jezersko-Solčava. V 
Bulharsku bolo dôležitým opatrením na podporu extenzívneho pasenia biotopov uvedených 
v prílohe 1 financovanie psov strážiacich karakačanské ovce. 

Úspech agro-environmentálnych operácií súvisiacich s klímou závisí od mnohých faktorov. 
Kľúčovým z nich je poskytovanie poradenstva a odbornej prípravy v oblasti ochrany 
životného prostredia poľnohospodárom a dostatočná technická a inštitucionálna kapacita na 
navrhovanie schém a monitorovanie výsledkov. Schémy sú úspešnejšie, ak sú navrhnuté s 
účasťou samotných poľnohospodárov a využívajú ich znalosti. (pozri napríklad prípadové 
štúdie z Nemecka, Českej republiky, Rumunska a Estónska v prílohe E). 

Uzavretie zmlúv na implementáciu agro-environmentálnych operácií súvisiacich s klímou je 
pre poľnohospodára dobrovoľné a úspešnosť využívania schémy závisí od miery do akej 
sadzby platieb odrážajú skutočné náklady poľnohospodárov a poskytujú dostatočnú 
podporu na udržanie ekonomicky nerentabilných systémov poľnohospodárskej výroby. 
Agroenvironmentálne platby sa vypočítavajú ako zvýšené náklady a ušlé príjmy v dôsledku 
manažmentových požiadaviek, ale spôsob, akým sa tento vzorec používal, nezohľadňoval 
prípady poľnohospodárskych podnikov s veľmi nízkymi príjmami, najmä fariem s horským 
chovom dobytka v oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou, ktoré už zabezpečujú vysokú 
úroveň environmentálneho manažmentu, ale nemajú žiadne ušlé príjmy a nemusia meniť 
spôsob obhospodarovania, a teda im nevznikajú zvýšené náklady. Bez sadzieb 
agroenvironmentálnych platieb, ktoré by zohľadňovali aj mzdové náklady a fixné náklady 
poľnohospodárskej výroby, je ekonomicky realistickou voľbou pre týchto poľnohospodárov 
opustenie hospodárenia. Členské štáty by mohli vo väčšej miere využívať pružnosť 
obchodných pravidiel, z ktorých vychádza tento vzorec, aby v sadzbách platieb odrážali 
úplné náklady na pokračujúce hospodárenie v oblastiach s HNV, ak existuje preukázané 
riziko opustenia alebo intenzifikácie hospodárenia (Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife 
International, 2011). Kľúčovým prvkom výpočtu platby, ktorý členské štáty často ignorujú, je 
dodatočná platba za transakčné náklady poľnohospodára (čas a úsilie vynaložené na 
vytvorenie a správu zmluvy). To umožňuje pridať ďalších 20% k výpočtu výšky platby (30% v 
prípade skupinových zmlúv) a môže to znamenať zásadný rozdiel v postoji 
poľnohospodárov. Napriek tomu však mnoho riadiacich orgánov v súčasnosti transakčné 
náklady nepripočítava pri výpočte agroenvironmentálnych platieb (Keenleyside et al, 2012). 
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Rámček 5.5. Agroenvironmentálne schémy navrhnuté pre biotopy sústavy Natura 2000 v 
rokoch 2007 - 2013 

Rumunsko - obhospodarovanie lúk HNV. Schéma zahŕňa požiadavky na používanie tradičného hnoja, 
nepoužívanie chemických hnojív, zber odrezkov do 2 týždňov po kosení, obmedzenie pasenia na 
zaplavovaných pasienkoch; dodatočná platba je k dispozícii za „zachovanie tradičných postupov“ (vrátane 
predpisu na použitie výlučne manuálneho kosenia) (ENRD, 2010; Güthler and Oppermann, 2005; Riccheri, 
2006). Schéma umožňuje zachovať tradičný krajinný model správy mozaiky lúk sena s rôznymi dátumami 
kosenia, čo je ideálne pre prosperujúce rozmanité spoločenstvá zvierat a rastlín. 

Slovensko – manažment poloprírodných pasienkov a lúk. Agroenvironmentálne programy na ochranu 
poloprírodných a prírodných trávnych porastov zahŕňajú hospodárenie prispôsobené siedmim typom 
trávnych porastov (suchomilné trávne porasty, mezofilné trávne porasty, horské kosné lúky, vlhkomilné 
porasty nižších polôh, nížinné aluviálne lúky zväzu Cnidion, vlhkomilné trávne porasty vyšších polôh, slatiny 
a lúky s Molinia, vysokohorské trávne porasty),  ktoré sú v rámci Národnej inventarizácie trávnych porastov 
uznané ako poloprírodné (na základe diagnostických druhov). Manažmentové predpisy zahŕňajú kosenie 
medzi stanovenými dátumami, pasenie bez použitia oplôtkov, zákaz vysušovania a žiadne mulčovanie. 
Pasenie je zakázané na slatinách a na lúkach s Molinia. Na nížinných aluviálnych lúkach a na horských 
kosných lúkach je pasenie povolené po prvom kosení. Manažment viac ako 102 000 ha poloprírodných 
trávnych porastov je v súčasnosti financovaný agroenvironmentálnymi opatreniami (17 miliónov EUR 
ročne). 

Španielsko - obhospodarovanie „dehezy“. V rámci agroenvironmentálnych schém, ktoré sú 
implementované v regiónoch Extremadura, Castilla-La Mancha a Andalúzia (a Castilla-y-Leon v rámci 
„lesného prostredia“) sa uplatňujú nasledujúce požiadavky: vylúčiť alebo len v nalej miere pestovať 
obilniny/strukoviny/krmoviny (bežné plodiny v intenzívnejšie obhospodarovaných oblastiach „ dehezy “), 
intenzita pasenia od 0,1 do 1,0 VDJ/ha a ďalšie obmedzenia s cieľom zabrániť nadmernému paseniu, 
zabezpečiť údržbu krajinných prvkov (napr. kamenné múry), zachovať alebo zvýšiť hustotu stromov 
(Quercus, Olea), ich orezávanie a regenerácia, ako aj kontrola šírenia krov a niektoré dobrovoľné záväzky, 
ako napr. vyčlenenie oblastí bez pasenia alebo organické poľnohospodárstvo. Opatrenie je možné 
kombinovať s inou agroenvironmentálnou schémou na ochranu miestnych plemien - ošípaných, 
hovädzieho dobytka, oviec a iných - ktoré tradične podporujú biotopy dehéz a ekologické chovy 
hospodárskych zvierat. (Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO and Birdlife International, 2011).  

Švédsko – manažment pasienkov Natura 2000. Švédsko ponúka opatrenia pre pasienky so špecifickými 
hodnotami, ako sú pasienky na vápencoch, horské pasienky, kosné lúky a mokrade, ktoré sa dajú aplikovať 
na niekoľko typov biotopov sústavy Natura 2000. Ďalšie schémy boli navrhnuté pre zalesnené pasienky. 
Tieto schémy podporujú pokračovanie v hospodárení s nízkymi vstupmi, ktoré sú primerané pre tieto 
biotopy, pričom požiadavky zahŕňajú manažment pasenia a zberu úrody, zákaz používania pesticídov a 
obmedzenia rotačnej orby. 

Veľká Británia – spoločné pasenie na vresoviskách. Dostať obecnú pôdu do agroenvironmentálnej schémy 
je často ťažké, ale vo Walese (Veľká Británia) sa podarilo dosiahnuť, že 16 subjektov pasúcich ovce na 800 
ha vresovísk v sústave Natura 2000 vstúpilo do 5-ročnej agroenvironmentálnej zmluvy a zaviazali sa zvýšiť 
intenzitu pasenia dobytka na jar a v lete s cieľom potlačiť paprade a inú vegetáciu, ktorá začala dominovať 
vresoviskám. V zime je počet oviec obmedzený, aby sa predišlo nadmernému spásaniu. Opatrenie na 
podporu neproduktívnych investícií sa použilo na vyčistenie oblasti od papradí a krovín za účelom obnovy 
biotope. 

Zdroje: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB and Birdlife International, 2011) a prípadové 
štúdie o manažmente poľnohospodárskej pôdy v územiach Natura 2000 (pozri Príloha E) 
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Niekoľko agroenvironmentálnych schém zameraných na zachovanie biotopov bohatých na 
biodiverzitu alebo konkrétnych druhov sa zakladalo na „platbe na základe výsledkov“, čo 
ponecháva poľnohospodárom flexibilitu pri rozhodovaní o potrebnom druhu manažmentu  
(pozri napríklad prípadovú štúdiu z Írska v prílohe E).  Toto môže dobre fungovať pre typy 
biotopov a druhy, kde ľahko monitorovateľný výsledok priamo súvisí s celkovým stavom 
biotopu, ale zároveň to môže pre poľnohospodárov predstavovať vyššie riziko, pretože 
environmentálne výsledky môžu závisieť od vonkajších faktorov, ktoré sú mimo ich kontroly 
(napríklad počasie a migrácia). Takéto flexibilné opatrenie môže vnútroštátnym orgánom 
spôsobiť ťažkosti pri kontrole dodržiavania predpisov a môže viesť k zvýšenej miere 
chybovosti a zníženiu platieb. Aby boli tieto schémy úspešné, musia byť dobre navrhnuté a 
nesmú pre poľnohospodára predstavovať príliš vysoké riziko. 

Rámček 5.6. Úspechy pri prispôsobovaní agroenvironmentálnych opatrení pre druhy Natura 
2000 

Francúzsko - krmoviny pre dropa malého (Tetrax tetrax). Od zavedenia cielenej 
agroenvironmentálnej schémy v regióne Poitou Charentes v roku 2004 sa v tejto oblasti začalo 
objavovať množstvo jedincov dropa malého. Cieľom tejto schémy je riešiť dve hlavné príčiny 
úhynu vtákov: ničenie hniezd a hladovanie. Medzi vhodné opatrenia patrí konverzia pestovania 
jednoročných plodín na pestovanie krmovín a trávnych porastov; obmedzenie zberu lucerny; a 
zákaz insekticídov a herbicídov. 

Portugalsko – extenzívne obhospodarovaná obilninová pseudo-step pre dropa fúzatého (Otis 
tarda) a ďalšie stepné vtáky. Agroenvironmentálna schéma v rámci programu “Castro Verde 
Zonal Program” podporuje poľnohospodárov pri udržiavaní tradičných postupov rotačného 
pestovania obilnín a podporuje zníženie používania insekticídov a herbicídov a nízku intenzitu 
pasenia. V dôsledku toho sa populácia dropa veľkého (Otis tarda) v tejto oblasti zdvojnásobila. 
Zlepšili sa aj populácie sokola bielopazúrového (Falco naumanni) a dropa malého (Tetrax tetrax). 
Je tomu tak napriek skutočnosti, že sadzby platieb nie sú dostatočné na to, aby 
poľnohospodárom kompenzovali obmedzenia manažmentových činností. 

Slovinsko - ochrana lúk a sadov. Schéma podporuje orezávanie a opätovnú výsadbu stromov 
(min. 50, max. 200 stromov/ha); obmedzenia dátumov orezávania stromov; pasenie druhovo 
bohatých pasienkov pod stromami s obmedzenou hustotou chovu a limity na používanie 
prípravkov na ochranu rastlín a aplikáciu hnojív. Medzi druhy uvedené v prílohe I, pre ktoré je 
schéma prínosná patria kuvik obyčajný Athene noctua, dudok chochlatý Upupa epops a krutohlav 
Jynx. 

Veľká Británia (Anglicko) - manažment trávnych porastov pre hnedáčika chrastavcového 
(Euphydryas aurinia). Populácia hnedáčika chrastavcového, ktorý vo veľkej časti Európy takmer 
vyhynul v dôsledku straty vlhkomilných trávnych porastov, sa stabilizoval alebo sa zvyšuje v 
dôsledku zavedenia cielenej agroenvironmentálnej schémy. V rámci tejto schémy sa financujú 
rôzne typy manažmentu - extenzívne spásanie dobytkom alebo tradičnými plemenami koní, 
selektívne kosenie a odstraňovanie krovín - výsledkom ktorých je mozaika plôch nízkej a vysokej 
vegetácie. 

Zdroje: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), Liga para a protecção da 
natureza (LPN) osobná komunikácia; prípadové štúdie o manažmente poľnohospodárskej pôdy 
v územiach Natura 2000 (pozri Prílohu E) 
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Neproduktívne investície spojené s agroenvironmentom a sústavou Natura 2000 (2. Pilier) 

Toto opatrenie podstatným spôsobom dopĺňa agroenvironmentálne a klimatické schémy a 
opatrenia pre sústavu Natura 2000, ktoré poskytujú ročné platby za špecifikované 
obhospodarovanie pôdy,  ale neponúkajú investičnú podporu. Neproduktívne investície do 
životného prostredia, ktoré sa často vyžadujú „vopred“ na začiatku päťročnej zmluvy, môžu 
byť životne dôležité pre uskutočniteľnosť implementácie požiadaviek na obhospodarovanie 
pôdy, najmä v prípade schém ktoré sú zamerané na hospodárenie v oblastiach s HNV a na 
biotopy a druhy Natura 2000. 

Podpora je teraz súčasťou širšieho investičného opatrenia77, pričom rozsah pôsobnosti 
predchádzajúceho opatrenia EPFRV sa rozšíril o investície spojené so „stavom ochrany 
biologickej diverzity druhov a biotopov“, ako aj so známejším “splnením agro-
environmentálnych cieľov súvisiacich s klímou” a „zvýšením spoločenskej hodnoty lokalít 
sústavy Natura 2000 alebo iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou “. 

Opatrenie sa môže použiť aj na financovanie infraštruktúry, ktorá je potrebná na 
manažment biotopov sústavy Natura 2000, ako je napríklad bagrovanie mokradí, obnova 
vodohospodárskych systémov na obnovu hydrologického režimu mokradí, obnova  
prístupových ciest, oplotenia a strojných zariadení. Môže pokryť až 100 percent nákladov na 
environmentálne investície, ako je obnova alebo zriadenie živých plotov, ohrád a 
kamenných múrov a iných štruktúr, ktoré majú environmentálny prínos, ale majú malý 
alebo žiadny produkčný prínos, a preto sú pre poľnohospodárov ekonomicky neatraktívne. 
Toto opatrenie sa používalo spolu s agroenvironmentálnym opatrením a mnohé aktivity v 
rámci agroenvironmentálnych schém na roky 2007 - 2013 boli financované prostredníctvom 
oboch opatrení. 

Opatrenie poskytuje dôležité financovanie na obnovu biotopov na územiach sústavy Natura 
2000 a investície môžu zahŕňať napríklad manažment a odstraňovanie krovín; obnovu 
tradičných štruktúr poľnohospodárskej pôdy, ako sú terasy, kamenné múry a ovčie ohrady; 
obnovu mokradí, ako sú rybníky, trstiny, močiare a kanále; a obnovu tradičných sadov, 
olivových hájov a pasienkov s drevinami. Je dôležité poznamenať, že v prípade manažmentu 
lokalít v sústave Natura 2000, inštalácia oplotenia, dodávky vody a ďalšia potrebná 
infraštruktúra na environmentálne vhodný chov dobytka môže predstavovať značné 
náklady, najmä ak sa jedná o obnovu chovu. Investície sa môžu využiť aj na vybudovanie 
turistických chodníkov, úkryt na pozorovanie vtákov a informačné tabule pre návštevníkov 
lokalít sústavy Natura 2000, iných chránených území a oblastí s HNV. 

Platby v rámci sústavy Natura 2000  (2. pilier) 

Nové nariadenie o 2. pilieri obsahuje niektoré zmeny opatrenia78, aby sa zjednodušilo a 
podporilo jeho používanie. Aj užívatelia pôdy, ktorí nie sú poľnohospodármi, budú v 
odôvodnených prípadoch oprávnení na čerpanie podpory. Platby budú možné aj pre „iné 
vymedzené chránené krajinné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami uplatniteľnými na 
poľnohospodárstvo alebo lesy, ktoré prispievajú k vykonávaniu článku 10“ smernice o 

                                                      
77 Článok 17 nariadenia (EU) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
78 Článok 30 RD 
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biotopoch. Tieto oblasti nesmú prekročiť 5% oblastí sústavy Natura 2000 na území, na ktoré 
sa vzťahuje daný program. 

Toto opatrenie sa dosť odlišuje od iných opatrení PRV v tom, že poskytuje kompenzačné 
platby za obmedzenia týkajúce sa manažmentu poľnohospodárskej a lesnej pôdy uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú smernica o biotopoch a 
smernica o vtákoch (a tiež rámcová smernica o vode). Platby poľnohospodárom, lesníkom 
alebo iným obhospodarovateľom pôdy v oblastiach sústavy Natura 2000 závisia od 
formálneho vyhlásenia lokality sústavy Natura 2000 a od existencie manažmentového plánu 
alebo rovnocenných právnych predpisov, ktoré určujú manažmentové opatrenia, ktoré 
musia hospodáriace subjekty podľa zákona vykonávať, aby prispeli k obnoveniu a udržaniu 
priaznivého ekologického stavu predmetnej lokality. 

Platby sú štandardnou paušálnou sadzbou na hektár, ktorá vychádza z ušlého príjmu a/alebo 
nákladov vynaložených v dôsledku obmedzení stanovených v právnych predpisoch 
týkajúcich sa sústavy Natura 2000, a ktoré idú nad rámec požiadaviek krížového plnenia 
GAEC a minimálnych činností stanovených v kontexte 1. piliera. Tieto zahŕňajú napríklad 
limity na hustotu pasenia, termíny pasenia a kosenia alebo nevykonávanie odvodňovacích a 
zalesňovacích činností. 

Toto opatrenie by mohlo byť veľmi dôležitou súčasťou balíka opatrení PRV zameraných na 
zlepšenie stavu ochrany kľúčových biotopov EÚ na poľnohospodárskej pôde. Môže sa 
vyplácať v štandardizovaných sadzbách oprávneným poľnohospodárom a lesníkom, má 
relatívne nízke transakčné náklady a poskytuje základ pre cielenejšie agroenvironmentálno-
klimatické opatrenie a neproduktívne investičné platby napríklad tam, kde sa vyžaduje 
obnova biotopu alebo expertný manažment druhov uvedených v prílohe 1. Rozšírenie 
oprávnenosti zahrnúť ďalšie oblasti ochrany prírody by mohlo prispieť k zlepšeniu 
prepojenia biotopov a prispôsobenia biodiverzity zmene klímy, môže však byť obmedzené 
požiadavkou na implementáciu v oblastiach s „environmentálnymi obmedzeniami“. 

Napriek svojej relatívnej jednoduchosti bolo použitie platby v rámci sústavy Natura 2000 v 
rokoch 2007 – 2020 v mnohých členských štátoch veľmi obmedzené a predstavovalo iba 
0,5% výdavkov na PRV v EÚ ako celku. Iba niekoľko členských štátov vyčlenilo na toto 
opatrenie značné prostriedky vo svojich rozpočtoch PRV na roky 2007 - 2013 a do roku 2009 
dosiahli svoje ciele iba Nemecko, Česká republika, Estónsko, Litva a Lotyšsko79. Írsko tiež 
pridelilo na opatrenie finančné prostriedky, ale nedosiahlo svoj cieľ. Je to čiastočne preto, že 
mnoho lokalít sústavy Natura 2000 ešte nemá definované požiadavky na manažment, čo 
znamená, že členské štáty neboli schopné uvoľniť žiadne platby v rámci tohto opatrenia 
(European Commission, 2010c). Napríklad program rozvoja vidieka Poľska na roky 2007 - 
2013 zahŕňal možnosť priamych platieb v rámci sústavy Natura 2000, ale jeho vykonávanie 
sa odložilo, kým sa nevypracovali manažmentové plány a kým nebolo možné vypočítať 
skutočné ekonomické náklady a manažmentové obmedzenia (CEEweb, 2011) (a podpory pre 
lokality sústavy Natura 2000 boli navrhnuté v kontexte dobrovoľného agroenvironmentu). 

                                                      
79 European Network for Rural Development (2011): Rural Development Programmes 2007-2013 Output 
Indicators realised 2007-2009. Measure 213: Natura 2000 payments and payments linked to Directive 
2000/60/EC (WFD) (updated June 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-
in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
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Viaceré členské štáty uprednostnili dobrovoľné agroenvironmentálne opatrenie na 
financovanie manažmentu lokalít sústavy Natura 2000, pretože tieto systémy už boli 
nastavené, ich uplatňovanie nezávisí na manažmentovom pláne lokality a ponúkli pružnejšie 
financovanie.  

Platby pre dobré životné podmienky zvierat (2. pilier) 

Opatrenie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat80 sa môže použiť na podporu 
poľnohospodárskych operácií, ktoré zabezpečujú dobré životné podmienky zvierat nad 
rámec právnych záväzkov, vrátane poskytovania vody a krmiva bližšie k ich prirodzeným 
potrebám; zlepšených podmienok ustajnenia, ako sú priestorové podmienky, podstielka, 
prirodzené svetlo; prístup von,  atď.  

Niektoré členské štáty toto opatrenie využili na podporu systémov voľného pasenia 
hospodárskych zvierat vrátane pasenia v územiach sústavy Natura 2000. Napríklad Nemecko 
podporilo pasenie dobytka na letných pasienkoch, vrátane vysokohorských lúk a chov 
dobytka a ošípaných vo voľných stajniach s pasením. Región Emilia-Romagna v Taliansku 
podporil výrobcov syra Parmigiano-Reggiano, ktorí pasú dobytok v horských oblastiach, a 
Cataluña (Španielsko) poskytla dodatočnú podporu ekologickým chovateľom dobytka 
(Zemekis et al, 2007). Opatrenie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat môže tiež 
podporiť používanie podstielky, čím by sa potenciálne vytvoril trh pre odrezky trávy z lúk v 
územiach sústavy Natura 2000. 

Predchádzanie škodám spôsobeným lesnými požiarmi na lesoch a obnova potenciálu 
poľnohospodárskej výroby (2. pilier) 

Tam, kde poľnohospodárska pôda v sústave Natura 2000 susedí s lesmi (alebo 
poľnohospodárska pôda, ktorá je registrovaná ako lesná pôda), existujú dve opatrenia, ktoré 
by sa mohli použiť na podporu alebo obnovenie pasenia na pasienkoch, ktoré majú dôležitú 
úlohu pre zastavenie šírenia požiarov medzi jednotlivými lesmi. 

Opatrenie pre lesy81 poskytuje podporu pre opatrenia na poľnohospodárskej pôde, ktoré 
udržiavajú ochranné protipožiarne prvky, ako sú protipožiarne pruhy. Opatrenie 
podporujúce obnovu poľnohospodárskeho potenciálu po prírodných katastrofách alebo 
katastrofických udalostiach82 by sa mohlo potenciálne použiť na financovanie opatrení na 
obnovu biotopov po požiari, ako je napríklad opätovné obnovenie pasenia v krovitých 
oblastiach, ktoré sú náchylné k požiaru. 

5.11 Platby SPP pre projekty spolupráce a miestne partnerstvá   

Miestne partnerstvá zohrávajú kľúčovú úlohu pri implementácii ochranárskeho 
manažmentu sústavy Natura 2000 na miestnej úrovni. EPFRV obsahuje rôzne možnosti 
financovania akčných skupín poľnohospodárov alebo partnerstiev medzi skupinami 
poľnohospodárov a inými miestnymi organizáciami, napríklad miestnymi orgánmi alebo 
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mimovládnymi organizáciami, vrátane iniciatívy Leader, skupín výrobcov a projektov 
spolupráce. Rozsah podpory zahŕňa opatrenia: 

• Spolupráca (2. pilier)  
• Miestne partnerstvo – iniciatíva Leader (2. pilier) 

Spolupráca (2. pilier) 

Reforma SPP ponúka členským štátom rozšírené a flexibilnejšie opatrenie pre projekty 
spolupráce83 na podporu krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a uľahčenie 
kolektívnej realizácie environmentálnych projektov a environmentálnych postupov, od 
miestnej po nadnárodnú úroveň. Toto financovanie je možné kombinovať s financovaním z 
iných zdrojov EÚ. Podpora zahŕňa predbežné štúdie, prípravu manažmentových plánov a 
podporu prípravy a implementácie projektov. V prípade kolektívnych environmentálnych 
projektov sa počiatočné sedemročné obdobie podpory sa môže predĺžiť. 

Mnoho environmentálnych priorít si vyžaduje podporu a manažment na úrovni širšej krajiny, 
ktorá výrazne presahuje hranice jednotlivých poľnohospodárskych podnikov. Efektívne 
hospodárenie na územiach sústavy Natura 2000 a v iných chránených oblastiach si vyžaduje 
spoločné aktivity realizované rôznymi typmi užívateľov (poľnohospodármi, vlastníkmi lesov, 
orgánmi verejnej správy obhospodarujúcimi verejné pozemky) a v tomto kontexte by 
opatrenie mohlo mať osobitný význam v environmentálne významných oblastiach, ktorým 
hrozí hospodársky pokles, na podporu environmentálneho riadenia a regenerácie 
ekonomiky. 

Dosah agroenvironmentálnych schém v krajinnom meradle môže byť zosilnený zapojeným 
regionálnych združení a “nepoľnohospodárskych” skupín, ako to ukazuje príklad 
holandských environmentálnych družstiev (Franks and Mc Gloin, 2007) a nemeckých 
združení starostlivosti o krajinu. Tieto združenia spájajú skupiny na ochranu prírody s 
miestnymi farmármi a miestnymi komunitami v regióne a často môžu priviesť k spolupráci 
pri starostlivosti o lokality sústavy Natura 2000 aj protichodné záujmové skupiny.  Podporou 
spolupráce miestnych subjektov, združenia starostlivosti o krajinu v Bavorsku implementujú 
integrované a udržateľné postupy hospodárenia s pôdou na ochranu flóry a fauny a na 
podporu udržateľného rozvoja. Miestni koordinátori vypracúvajú projekty pre konkrétne 
typy krajiny, ktoré zahŕňajú vedecké opatrenia, finančné výpočty a implementáciu 
agroenvironmentálnych schém. Žiadajú o dostupné finančné prostriedky a dozerajú na 
implementáciu činností, ktoré väčšinou realizujú miestni poľnohospodári, a monitorujú 
výsledky projektu. Základom úspešných projektov je úzka spolupráca s poľnohospodármi, 
miestnymi komunitami, ochranárskymi skupinami a vládnymi orgánmi. V rámčeku 5.7 sú 
uvedené niektoré príklady iniciatív spolupráce v rámci siete Natura 2000. 

Rámček 5.7 Úspešné iniciatívy spolupráce na podporu “výrobkov Natura 2000” a 
agroturistiky s využitím iniciatívy Leader a integrovaného financovania SPP 

Rakúske „Almo Genussregion“ - Almenlandské reštaurácie a marketing hovädzieho mäsa 

Región iniciatívy Leader + „Almenland Teichalm - Sommeralm“ v Štajersku produkuje hovädzie mäso 
vynikajúcej kvality na 3 600 ha alpských pasienkov. Almo, t. j. vôl chovaný na týchto alpských 
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pasienkoch, je teraz registrovanou obchodnou značkou a produkt je certifikovaný. MAS propaguje 
región Almo ako turistický región „Genussregion“ a miestne kvalitné reštaurácie a obchody ponúkajú 
hovädzie mäso Almo. Kľúčom k úspechu bola kontinuálna otvorená komunikácia s miestnym 
obyvateľstvom a úzka spolupráca medzi obcami, poľnohospodármi, poskytovateľmi turistických 
služieb, regionálnym bitúnkom a produkčnou spoločnosťou. Hovädzie mäso sa v súčasnosti predáva 
aj v predajných stánkoch v približne 250 predajniach siete národných supermarketov. 

Talianska provincia Grosseto - integrovaný rozvoj vidieka 

Provincia Grosseto na toskánskom vidieku zaujala dôrazný integrovaný prístup k financovaniu 
rozvoja vidieka. Návštevy za účelom agroturistiky sa v provincii Grosseto medzi rokmi 2000 a 2007 
zdvojnásobili. Vidiecky cestovný ruch sa považuje za významnú aktivitu na podporu miestnych 
poľnohospodárskych výrobkov, ako aj prírodného a historického dedičstva. Poľnohospodárska 
pridaná hodnota vzrástla o približne 2% ročne. Zároveň, výmera regionálnych chránených území, 
vrátane 3 regionálnych parkov a 35 národných rezervácií, dosiahla približne 10% rozlohy regiónu. 
Táto oblasť je tiež bohatá na kvetinovú diverzitu. 

Zdroj: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); a http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

 
Príklad spolupráce na vnútroštátnej úrovni možno vidieť v Holandsku, kde sa zaviedli 
kolektívne zmluvy pre žiadateľov o agroenvironmentálne schémy. Účelom týchto 
kolektívnych zmlúv bolo zlepšiť komunikáciu medzi poľnohospodármi a zvýšiť ich 
environmentálne povedomie, aby sa prostredníctvom zdieľaných najlepších postupov 
posilnila ich schopnosť dosahovať environmentálne prínosy. Tento prístup sa tiež považoval 
za nákladovo efektívnejší prostriedok na dosiahnutie agroenvironmentálnych cieľov. 
Výsledkom kolektívnych zmlúv boli viacnásobné prínosy pre biodiverzitu, najmä pre miestne 
druhy, ako sú chrčky  a lúčne vtáky, ako aj pre krajinné prvky (Allen et al, 2012b).  

Miestne partnerstvo – iniciatíva Leader (2. pilier) 

Prístup k miestnemu rozvoju v rámci iniciatívy Leader má silný potenciál využiť miestne 
akčné skupiny na realizáciu inovačných projektov zameraných na vzdelávanie 
poľnohospodárov, na implementáciu prospešného hospodárenia s pôdou na úrovni širšej 
krajiny, na vývoj a implementáciu manažmentových plánov sústavy Natura 2000 a na 
financovanie nadnárodných projektov zameraných na poznávanie chránených biotopov, 
ktoré presahujú hranice (Cooper et al, 2006).  Iniciatíva Leader dopĺňa agroenvironmentálne 
schémy a iné financovanie ochrany prírody, pretože sa zameriava na činnosti, ktoré sú 
pevne zakorenené na lokálnej úrovni, prostredníctvom partnerstiev zapája miestnych 
aktérov a financuje školenia a inovácie. 

Členské štáty nevyužívali iniciatívu Leader ako významný zdroj financovania 
manažmentových opatrení v územiach sústavy Natura 2000, ale táto iniciatíva potenciálne 
môže priniesť značné výhody podporovaním spolupráce medzi miestnymi aktérmi a 
rozvojom integrovaných projektov, ktoré kombinujú ochranu prírody a využívanie krajiny 
udržateľným spôsobom. Napríklad Fínsko ponúklo mimovládnym organizáciám financovanie 
Leader na manažment lúk a mokradí v sústave Natura 2000, ktoré nevlastnia profesionálni 
poľnohospodári (Figeczky et al, 2010). Niektoré projekty Leader zvýšili hodnotu lokalít 

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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sústavy Natura 2000 prostredníctvom programov rozvoja ekoturistiky alebo programov na 
výrobu a predaj kvalitných miestnych poľnohospodárskych výrobkov, ako je hovädzie mäso, 
podporou tradičných systémov poľnohospodárstva a súvisiacich poloprírodných biotopov. 
Zatiaľ však nie je k dispozícii veľa dôkazov o konkrétnom prínose iniciatívy Leader v oblasti 
biodiverzity v teréne (Beaufoy & Marsden, 2010; Cooper et al, 2006; Redman, 2010) a 
schémy boli kritizované z dôvodu nedostatočnej transparentnosti postupov a implementácie 
(European Court of Auditors, 2010) a za to, že v miestnych akčných skupinách neboli 
zahrnuté subjekty s dostatočnými odbornými znalosťami v oblasti životného prostredia 
(Birdlife International, 2009a; Boccaccio et al, 2009). 

Iniciatíva Leader zahŕňa miestne verejno-súkromné partnerstvá, budovanie kapacít a cielený 
manažment, a preto má osobitný potenciál byť prínosnou aj v oblasti biodiverzity. 
Opatrenie84  umožňuje miestnym akčným skupinám Leader (MAS) vykonávať úlohy, ktoré im 
boli zverené riadiacim orgánom, čo otvára možnosť vykonávania cielených 
environmentálnych opatrení na miestnej úrovni, ktoré sú prípadne spojené s tematickými 
podprogramami PRV. V súčasnom programovom období sa uznalo, že budovanie kapacít je 
pre iniciatívu Leader rozhodujúce, opatrenie preto pokrýva náklady na počiatočný súbor  
opatrení iniciatívy Leader, budovanie kapacít, odbornú prípravu a vytváranie sietí. 

Iniciatíva Leader ponúka väčšiu mieru miestnej autonómie a flexibility pri riešení 
environmentálnych aj sociálno-ekonomických otázok, ako je možné pri tradičnom 
poskytovaní podpory z EPFRV „zhora nadol“. K prostriedkom Leader sa môže dostať celá 
škála zainteresovaných subjektov na vidieku a preto ponúka širšie príležitosti. V budúcnosti 
by sa projekty Leader mohli viac zameriavať na ciele lokalít sústavy Natura 2000, najmä ak sa 
iniciatíva Leader kombinuje s inými opatreniami manažmentu krajiny za účelom realizácie 
environmentálnych priorít. Nová tematická štruktúra EPFRV poskytuje skupinám Leader 
väčšiu podporu na to, aby sa zapájali do manažmentových opatrení, na rozdiel od minulého 
obdobia, keď aktivity iniciatívy Leader boli niekedy obmedzované na vykonávanie opatrení 
osi 3. Tieto opatrenia sa môžu použiť na podporu a zlepšenie sociálno-ekonomickej 
životaschopnosti poľnohospodárstva v územiach sústavy Natura 2000 prostredníctvom 
miestneho marketingu vysoko hodnotných poľnohospodárskych výrobkov, agroekoturistiky 
alebo iných iniciatív, ako sú vzdelávacie alebo kultúrne služby. Citlivý cestovný ruch v 
oblastiach poľnohospodárskej pôdy v územiach Natura 2000 môže byť životne dôležitou 
hnacou silou miestneho hospodárstva a napomôcť rozvoju miestnych trhov s 
vysokokvalitnými poľnohospodárskymi výrobkami Natura 2000 a oživenia iných sociálnych a 
kultúrnych iniciatív. Jedným z kľúčových nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je proces 
manažmentového plánovania v územiach sústavy Natura 2000, ktorý spája požiadavky 
skupín užívateľov vrátane rekreačných a turistických spoločností a miestnych podnikov s 
vhodnými opatreniami na ochranu druhov a biotopov. 

Dva príklady toho, ako môže iniciatíva Leader a miestne akčné skupiny (MAS) podporovať 
prierezové environmentálne priority, o ktorých sa tu diskutuje, sa nájdu v Poľsku v súvislosti 
s programovým obdobím 2007 - 2013. MAS Kraina Łęgów Odrzańskich podporovala malé 
miestne projekty, ktoré udržiavajú a chránia močiare a mokrade v chránených oblastiach, 
najmä tie, ktoré patria do lokalít sústavy Natura 2000. Miestni občania sa podieľajú na 
plánovaní a manažmente. MAS Wrzosowa Kraina udržiavala a zachovala miestnu lokalitu 
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významnú z hľadiska životného prostredia, na ktorej rastie vres. Táto MAS poskytuje 
školenia, prednášky a komunikačné činnosti ktoré prispievajú k zachovaniu tejto oblasti. 
Zriadením turistických chodníkov podporuje aj miestny cestovný ruch. Aj keď aktivity oboch 
týchto miestnych iniciatív prinášajú viacnásobné prínosy pre životné prostredie na lokálnej 
úrovni, väčšina MAS v Poľsku sa nezameriava na ochranu prírody. Z týchto príkladov z Poľska 
vyplýva, že iniciatíva Leader sa musí viac využívať na zabezpečenie ochrany prírody. 

5.12 Ostatné fondy EÚ pre sústavu Natura 2000 

Program LIFE 

LIFE je hlavným finančným nástrojom EÚ určeným na podporu životného prostredia a 
spravuje ho Európska komisia. Hoci je fond malý, poskytuje počiatočné financovanie na 
zavedenie osvedčených postupov alebo demonštračným projektom, od ktorých sa potom 
očakáva, že nájdu dlhodobé financovanie z iných zdrojov. Program LIFE na roky 2014 - 2020 
je rozdelený do dvoch podprogramov: Životné prostredie a Ochrana klímy85. Podprogram 
Životné prostredie sa ďalej člení na tri prioritné oblasti: životné prostredie a efektívne 
využívanie zdrojov; príroda a biodiverzita; a správa a informovanie v oblasti životného 
prostredia. LIFE poskytuje najmä granty na financovanie projektov v reakcii na každoročné 
výzvy, ale môže poskytovať aj granty na prevádzku pre neziskové subjekty pôsobiace v 
oblasti životného prostredia alebo klímy. 

Program LIFE zohral kľúčovú úlohu pri financovaní počiatočného manažmentu území v 
sústave Natura 2000 (COWI, 2009). Program LIFE má pre sústavu Natura 2000 strategický 
význam, pretože financuje veľmi špecifické a cielené opatrenia na ochranu, ktoré je 
zložitejšie financovať z iných zdrojov EÚ, ako je monitorovanie a prieskum, definovanie a 
zavedenie manažmentových postupov a riadenie rizík pre územia sústavy Natura 2000 
(Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Financovanie z programu LIFE je osobitne 
dôležité pre miesta, kde sa upustilo od obhospodarovania a manažmentové plánovanie pre 
lokalitu Natura 2000 nepokročilo natoľko, aby umožnilo žiadať o financovanie z iných 
zdrojov (Kettunen et al, 2011).   

Hlavným účelom programu LIFE je podporiť osvedčené manažmentové postupy, takže 
prebiehajúce činnosti, ktoré sa pravdepodobne nebudú považovať za „osvedčené postupy“, 
môžu spadať mimo rozsah financovania. Z toho tiež vyplýva, že pozitívny účinok projektu sa 
stratí, ak po ukončení projektu nebude vhodné obhospodarovanie podporené z iných 
zdrojov, najmä agroenvironmentálnych schém (COWI, 2009).  Vývoj agroenvironmentálnych 
schém pre manažment sústavy Natura 2000 je preto prioritou v rozpočte LIFE (European 
Commission, 2003). Mnoho projektov zameraných obnovu v rámci sústavy Natura 2000 
úspešne kombinovalo financovanie z LIFE s rozvojom agroenvironmentálneho financovania s 
cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú podporu pre vhodné dlhodobé obhospodarovanie 
(WWF & IEEP, 2009). 

Program LIFE poskytuje 60% spolufinancovanie projektov. Pre projekty zamerané pre 
ochranu prioritných biotopov a druhov Natura 2000 je k dispozícii spolufinancovanie na 
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úrovni 75% rozpočtu projektu. Finančné prostriedky sa preto musia hľadať aj z iných zdrojov 
a nové nariadenie o LIFE kladie dôraz na mobilizáciu synergií s inými politikami a fondami, 
ako aj na využívanie inovatívnych finančných nástrojov. Môže to zahŕňať spoločne 
financované integrované projekty, ktoré sa realizujú vo veľkom teritoriálnom rozsahu. Tieto 
projekty sú určené na vykonávanie environmentálnej a klimatickej politiky a na lepšiu 
integráciu týchto politických cieľov do iných oblastí politiky. Bude čoraz dôležitejšie 
demonštrovať pridanú hodnotu projektov LIFE pretože v júni 2017 bude Európska komisia 
vykonávať externé a nezávislé strednodobé hodnotenie programu LIFE a od roku 2018 budú 
ukončené národné alokácie a projekty budú vybrané v rámci celej EÚ na základe ich kvality.  

Európske štrukturálne fondy: Fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Sociálny fond  

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky 
kohézny fond tvoria viac ako polovicu centrálneho rozpočtu EÚ. Celkovým cieľom fondov je 
podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja znevýhodnených regiónov, sektorov a 
sociálnych skupín v rámci EÚ znížením regionálnych rozdielov a podporou štrukturálneho 
rozvoja a nastavenia regionálnych ekonomík (Farmer, 2011).  V období rokov 2014 - 2020 sa 
fondy zameriavajú na ciele stratégie Európa 2020, Siedmeho environmentálneho akčného 
programu Únie a ďalších príslušných stratégií a plánov EÚ v oblasti životného prostredia a 
klímy, ako je vymedzené v 11 tematických cieľoch v Nariadení o spoločných ustanoveniach 
Common Provisions Regulation (pozri oddiel 5.1). 

Preto je potrebné preukázať širšie prínosy investícií do sústavy Natura 2000, a prepojiť 
činnosti na ochranu biodiverzity s prínosmi pre vytváranie pracovných miest (najmä pre 
malé podniky), ďalšie sociálne prínosy, nízkouhlíkové hospodárstvo, prispôsobenie sa zmene 
klímy alebo efektívne využívanie zdrojov (prostredníctvom ekosystémových služieb a zelenej 
infraštruktúry). Napríklad priority Európskeho sociálneho fondu týkajúce sa zlepšovania 
podnikania a zakladania podnikov a zvyšovania inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej 
správy sú relevantné pre poľnohospodársku pôdu Natura 2000. K dispozícii je množstvo 
dôkazov a usmernení na preukázanie týchto výhod sústavy Natura 2000 (pozri ďalšie 
informácie nižšie). 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) umožňuje prideľovanie finančných prostriedkov 
na biodiverzitu, najmä v rámci cieľa zachovania a ochrany životného prostredia a podpory 
efektívneho využívania zdrojov, a to aj prostredníctvom prírodného dedičstva, sústavy 
Natura 2000 a zelenej infraštruktúry86. Európsky sociálny fond (ESF) môže podporovať 
budovanie kapacít zameraných na vytváranie nových pracovných príležitostí týkajúcich sa 
sústavy Natura 2000 a malých podnikov. 

Fondy tiež umožňujú prideľovanie finančných prostriedkov na nadnárodnú, cezhraničnú a 
medziregionálnu spoluprácu, z ktorej môžu mať prínosy lokality a druhy sústavy Natura 
2000, napríklad rozvoj eko-turistických regiónov a ochrana, obnova a správa povodí 
pobrežných oblastí, morských zdrojov a mokradí. Európske štrukturálne fondy môžu 
poskytnúť značné finančné prostriedky na aktivity súvisiace s obnovou, zachovaním, 
manažmentom a monitorovaním sústavy Natura 2000 (European Commission, 2011) (pozri 

                                                      
86 Článok 5 nariadenia Európskeho parlameru a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006. Úradný vestník Európskej únie L347/289-302 
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rámček 5.8). Financovanie by sa mohlo použiť aj na podporu ekoturistiky, zvyšovania 
povedomia a komunikačných, školiacich a vzdelávacích aktivít v oblastiach sústavy Natura 
2000. 

Je dôležité poznamenať, že príležitosti na financovanie identifikované na úrovni EÚ (t. j. 
príležitosti podľa rôznych nariadení a článkov) sú iba informatívne. Priority financovania pre 
každý štrukturálny fond sú definované v operačných programoch na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni. Na zabezpečenie zdrojov je preto nevyhnutné, aby sa v týchto 
programoch riadne stanovili priority financovania sústavy Natura 2000. Každý operačný 
program sa musí odvolávať na prioritný akčný rámec daného členského štátu pre sústavu 
Natura 2000. K dispozícii sú usmernenia o tom, ako zabezpečiť, aby priority sústavy Natura 
2000 boli správne začlenené do operačných programov (pozri ďalšie informácie nižšie). 

Väčšina regiónov a členských štátov zahrnula v rokoch 2007 - 2020 do svojich operačných 
programov ako prioritu biodiverzitu a tiež venovali niektoré prostriedky z EFRR na ochranu 
prírody a sústavu Natura 2000 (INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). Analýza obdobia 
financovania 2007 - 2013 však ukazuje, že možnosti financovania biodiverzity poskytované 
zo štrukturálnych fondov sa nevyužili úplne (Kettunen et al, 2011). Vo všeobecnosti je ťažké 
vyčísliť, koľko prostriedkov sa vynaložilo na sústavu Natura 2000 a aký to malo vplyv na 
biodiverzitu (Kettunen et al, 2011).  

Využívanie štrukturálnych a regionálnych fondov EÚ na manažment sústavy Natura 2000 je 
obmedzené značnými investíciami potrebnými na prípravu žiadosti o finančné prostriedky a 
dlhým čakaním na finančné prostriedky. Finančné prostriedky sú vo všeobecnosti prístupné 
iba pre veľké projekty. 
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5.13 Trhové nástroje a inovatívne nástroje  

Táto časť sa zaoberá nástrojmi, ktoré možno použiť na zvýšenie úrovne súkromného 
financovania manažmentu sústavy Natura 2000 a/alebo zvýšenie ekonomickej 
životaschopnosti manažmentu sústavy Natura 2000. Tieto iniciatívy často využívajú 
prostriedky EÚ v rámci jedného alebo viacerých predtým opísaných opatrení, aby pomohli 
vytvoriť funkčný systém. Existuje celý rad ďalších potenciálnych opatrení, prostredníctvom 
ktorých verejné financovanie a/alebo politické opatrenia môžu potenciálne stimulovať 
zvýšené financovanie biodiverzity súkromným sektorom, často v kombinácii s verejným 
financovaním, napríklad od neziskových organizácií (napr. mimovládne organizácie, 
nadácie), filantropických darov spoločností alebo z vidieckych komunít (Kettunen et al, 
2011). Existuje tiež kľúčový potenciál pre mikrofinancovanie lokálnych podnikov a družstiev, 
podporujúcich biodiverzitu, napr. prostredníctvom priameho marketingu.  Pridaná hodnota, 
ktorú ponúkajú návštevníci a turisti v oblastiach sústavy Natura 2000, by sa mohla 
efektívnejšie získať aj prostredníctvom integrovaných projektov miestneho rozvoja a 
ochrany prírody. Tieto opatrenia by sa vo všeobecnosti mali opierať o a nadväzovať na 
základný politický rámec a základné nástroje verejného financovania pre manažment 
poľnohospodárskej pôdy Natura 2000 opísané v predchádzajúcich oddieloch, a nemali by sa 
považovať za alternatívy. 

Rámček 5.8 Využitie finančných prostriedkov EFRR na pobrežné biotopy sústavy Natura 
2000 v rokoch 2007 - 2013 

Príkladom pilotného využívania finančných prostriedkov z EFRR na manažment sústavy Natura 
2000 bol projekt na implementáciu Integrovaného manažmentového plánu estuária rieky Weser. 
V predmetnom území sa nachádzajú 3 SCI a 3 SPAs a mestá Brémy a Bremerhaven. V rámci 
projektu (2010 - 2013) sa s vysokou úrovňou verejnej podpory vypracoval integrovaný 
manažmentový plán a obnovila sa škála biotopov a druhov estuária. Finančné prostriedky z EFRR 
boli pridelené v rámci priority 2 „Aktivácia mestskej ekonomiky a kvality života“, na renaturáciu  
pobrežia rieky a zlepšenie rekreačných možností a na obnovu a manažment povodia. 

Projekt Natureship financovaný z EFRR (Fínsko, Švédsko, Estónsko a Lotyšsko) v rokoch 2009 až 
2013 zdôraznil nový prístup k plánovaniu a manažmentu tradičnej vidieckej krajiny pozdĺž 
pobrežia Baltského mora. Cieľom projektu bolo nájsť riešenia prospešné pre prírodu, ochranu vôd, 
miestnych poľnohospodárov a podnikateľov, ako aj obyvateľov, založené na integrovanom 
udržateľnom plánovaní pobrežia a so zvláštnym dôrazom na územia sústavy Natura 2000. 

TIDE (Tidal River Development) (2010 - 2013) bol projektom EFRR v rámci programu Interreg IV B 
Severné more zameraný na ústia riek Labe (Nemecko), Humber (Anglicko), Scheldt (Belgicko a 
Holandsko) a Weser (Nemecko). Cieľom projektu TIDE bolo vytvoriť nástroje na integráciu 
plánovania do miestnej politiky a zároveň zabezpečiť, aby boli splnené požiadavky týkajúce sa 
sústavy Natura 2000 a Rámcovej smernice o vode, pričom sa identifikujú najdôležitejšie 
ekosystémové služby v každom ústí rieky a ich prínosy. V rámci projektu bolo zavedených 
množstvo opatrení na manažment a obnovu biotopov ústí riek, vrátane pobrežných mokradí. 

Zdroj: Hjerp et al, 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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Platby za ekosystémové služby 

Platby za ekosystémové služby sú opatrenia, pri ktorých príjemcovia ekosystémových služieb 
platia poskytovateľom týchto služieb za ich zachovanie (ten Brink, 2011). Platby môžu byť 
preto stimulom na zachovanie a obnovu biodiverzity a biotopov s cieľom zabezpečiť (alebo 
potenciálne zvýšiť) poskytovanie ekosystémových služieb, ktoré vďaka ochrane biodiverzity 
existujú. Typickými ekosystémovými službami, ktoré schémy PES podporujú, sú kvalita 
podzemnej vody, kvalita riečnej vody (obmedzovanie splachu živín a erózie pôdy) a 
sekvestrácia uhlíka. Schémy PES môžu fungovať medzi užívateľmi pôdy alebo 
poľnohospodármi a organizáciami verejnej správy (ako sú mestské vodárenské spoločnosti) 
alebo súkromnými podnikmi (ako sú napríklad pivovary) a môžu fungovať na miestnej, 
regionálnej alebo národnej úrovni alebo na úrovni povodí. Ako schémy PES sa označujú 
rôzne mechanizmy financovania a platieb vrátane daňových stimulov, dobrovoľné trhy a 
rozsiahle verejné opatrenia, ako sú agroenvironmentálne schémy, ale v tejto časti uvádzame 
iba schémy PES založené na priamych platbách medzi príjemcami a poskytovateľmi. 

Schémy PES sú niekedy kritizované ako skryté dotácie na podporu dodržiavania existujúcich 
noriem a zákonov, ako je napríklad obmedzovanie emisií dusičnanov, ktoré by užívatelia 
pôdy a poľnohospodári mali dodržiavať bez dodatočných platieb. Medzi faktory, ktoré sú 
rozhodujúce pre úspech schém PES v Európe, patrí preto zabezpečenie toho, aby: 

• Návrh schémy bol založený na spoľahlivých informáciách o východiskovom stave 
využívania pôdy a ekosystémových služieb, aby sa predišlo nadhodnoteniu 
environmentálnej hrozby; 

• Všetky kľúčové zúčastnené strany participovali na implementácii schémy; 

• Platby boli viazané na pravidelné a transparentné monitorovanie ukazovateľov, ktoré 
adekvátne merajú zlepšenie v ekosystémových službách; 

• Schéma nebola využívaná na platby za manažmentové postupy, ktoré by sa mali 
vykonávať na splnenie zákonných povinností; 

• Schéma bola upravená vždy, keď sa sprísnia platné nariadenia a normy; 

• Schéma nebola oslabená protichodnými politikami a predpismi, ktoré vedú k 
zhoršovaniu ekosystémových služieb. 

Aby boli schémy úspešné, musia byť transparentné, spoľahlivé, musia akceptovať 
environmentálne postoje a hodnoty užívateľov a mať dôveru všetkých zúčastnených strán. V 
praxi budú schémy PES schopné zastaviť degradáciu alebo stratu ekosystémových služieb a 
biodiverzity, len ak budú začlenené do širšej kombinácie politických nástrojov, ktoré sa 
zameriavajú na celú škálu ekosystémových služieb v cieľovej oblasti (ten Brink, 2011). 

Schémy platieb za ekosystémové služby, okrem tých, ktoré sú široko rozšírené, sú stále 
pomerne neobvyklé. Úspech niektorých z nich však ukazuje, že majú potenciál na podporu a 
zlepšovanie hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou v lokalitách sústavy Natura 2000. 
Napríklad Program udržateľného manažmentu povodia (SCaMP)87, ktorý navrhla vodárenská 
spoločnosť vo Veľkej Británii v spolupráci s RSPB, uplatňuje schému platieb za ekosystémové 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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služby na udržiavanie pasenia na horských vresoviskách. Vodárenská spoločnosť má prínosy 
zo zlepšenej kvality vody vďaka zníženiu erózie rašelinovej pôdy, ku ktorej dochádza pri 
požiaroch alebo následkom nadmerného spásania (podrobnosti nájdete v štúdii v prílohe E). 

Kompenzácia uhlíka a ochrana biotopov bohatých na uhlík  

V súčasnosti existujú v celej Európe dobrovoľné a regulované systémy obchodovania s 
uhlíkom, ktoré umožňujú, že ak sa uskladnený uhlík verifikuje, môže mať ekonomickú a 
obchodovateľnú hodnotu (Worrall et al, 2009). Mohli by predstavovať nové zdroje príjmov 
pre manažment pozemkov. Členské štáty EÚ musia teraz pri účtovaní zohľadniť 
emisie/odstraňovanie uhlíka v rámci využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného 
hospodárstva (LULUCF), čo sa môže stať stimulom na posilnenie ochrany biotopov bohatých 
na uhlík. Tieto biotopy sú zároveň výrazne ovplyvnené zmenami vo využívaní pôdy a zmenou 
klímy (Holden et al, 2007; Reed et al, 2009). 

Finančné prostriedky ktoré by boli získané z kompenzácie emisií uhlíka by mohli byť 
prínosom pre slatiny a vresoviská na neporušených rašelinových pôdach. Štúdia z Veľkej 
Británie modelovala prínosy z cielených manažmentových intervencií v horských 
rašeliniskách a odhadovala, že vzhľadom na súčasné náklady na obnovu rašelinísk a hodnotu 
kompenzácie uhlíka by asi 51% takýchto horských oblastí vykázalo v priebehu 30 rokov zisk z 
platieb za kompenzáciu uhlíka (Worrall et al, 2009). Tento podiel je však veľmi závislý od 
použitej ceny uhlíka. 

Ďalšie informácie je možné nájsť v nasledujúcich zdrojoch 

 Príručka  o financovaní sústavy Natura 2000 v období rokov 2007-2013  na 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Ďalšie informácie na http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012) Príručka o financovaní biodiverzity v kontexte Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR). http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Databáza Európskej siete pre rozvoj vidieka s osvedčenými postupmi pre programy a 
opatrenia na podporu rozvoja vidieka 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013). Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide (Sociálne a ekonomické prínosy chránených oblastí: 
Sprievodca hodnotením). Routledge. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. (Ochrana biodiverzity a 
biotopov prostredníctvom opatrení uplatňovaných v rámci SPP a biodiverzity). 
Správa pripravená pre Európsku komisiu, GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 
Inštitút pre európsku environmentálnu politiku (IEEP), Londýn, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. NAVRHOVANIE A VYKONÁVANIE OPATRENÍ 
NA PODPORU MANAŽMENTU 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V ÚZEMIACH 
SÚSTAVY NATURA 2000 

 

Čo prináša táto kapitola? 
 
Táto kapitola poskytuje usmernenie k postupu plánovania, financovania a vykonávania 
podpory pre poľnohospodárske systémy a subjekty, od ktorých závisí ochrana kľúčových 
druhov a biotopov chránených v sústave Natura 2000. Dôraz sa kladie na kľúčové zdroje 
financovania v 1. a 2. pilieri SPP a uvedené sú odporúčaniami pre každú fázu tohto procesu.  
 
 

6.1 Strategické plánovanie a stanovenie prioritných cieľov ochrany a financovania 

Odporúčania:  

• zabezpečiť spoluprácu medzi orgánmi ochrany prírody a poľnohospodárstva a 
príslušnými zainteresovanými stranami pri strategickom plánovaní sústavy Natura 
2000 

• stanoviť jasné strategické ciele a priority pre ochranu kľúčových biotopov a druhov, 
ktoré závisia od poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 

• využiť prioritný akčný rámec (PAF) ako základ pre integráciu priorít financovania 
sústavy Natura 2000 do EPFRV a iných programov financovania 

• prijať včasné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ciele sústavy Natura 2000 a 
potreby jej financovania na roky 2014 - 2020 z EPFRV a ostatných fondov EÚ boli 
zakotvené v Dohode o partnerstve predloženej členským štátom na schválenie 
Európskej komisie 

Zabezpečiť integrované strategické plánovanie pre sústavu NATURA 2000 

Strategické plánovanie je dôležité na stanovenie priorít ochrany a potreby financovania 
poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 pred začiatkom programového obdobia 
2014 - 2020. Je dôležité, pretože zdroje financovania sú obmedzené, ochrana biodiverzity 
musí konkurovať mnohým iným cieľom a priority financovania zo strany členských štátov a 
EÚ sú stanovované na začiatku programovacieho procesu. Strategické plánovanie pre 
poľnohospodársku pôdu v sústave Natura 2000 by malo byť procesom spolupráce, do 
ktorého sú zapojené environmentálne a poľnohospodárske orgány a kľúčové zainteresované 
strany. 

Základné kroky strategického plánovania a programovania a zabezpečenia financovania sú 
opísané nižšie. 
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Stanoviť jasné ciele ochrany pre poľnohospodársku pôdu v sústave Natura 2000  

Strategické plánovanie musí stanoviť jasné ciele a priority ochrany na národnej a/alebo 
regionálnej úrovni, pričom sa musí zohľadniť stav ochrany kľúčových biotopov a druhov 
poľnohospodárskej krajiny, ich význam v krajine alebo regióne a ďalšie relevantné aspekty. 
Je dôležité podporovať existujúce systémy poľnohospodárstva, ktoré zachovávajú kvalitu 
biotopov, a to nielen v tých oblastiach v sústave Natura 2000, ktoré sú bezprostredne 
ohrozené tlakmi na zintenzívnenie alebo opustenie. Ciele a priority je možné stanoviť so 
zohľadnením hodnotenia stavu ochrany biotopov a druhov v správach podľa článku 17 
smernice o biotopoch a údajov o ukazovateľoch tlaku, ako sú napríklad ukazovatele týkajúce 
sa rizika opustenia. 

Ciele ochrany môžu byť stanovené na regionálnej alebo národnej úrovni a potom 
interpretované na úroveň lokality, t. j. lokality v sústave Natura 2000, kde sú prítomné 
cieľové biotopy a druhy (pozri tiež oddiel 3.1 o stanovení cieľov ochrany). V rôznych 
situáciách v poľnohospodárstve a so zohľadnením rôzneho stavu ochrany druhov a 
biotopov, môžu byť potrebné odlišné manažmentové prístupy, od zachovania existujúcich 
poľnohospodárskych systémov a postupov až po obnovu biotopov alebo obnovenie 
obhospodarovania opustenej poľnohospodárskej pôdy. 

Nie všetky lokality si budú vyžadovať vypracovanie manažmentového plánu (a prístupy k 
plánovaniu manažmentu lokalít v sústave Natura 2000 sa v rôznych členských štátoch líšia). 
Avšak pre všetky osobitné chránené územia (územia európskeho významu) je v súlade s 
článkom 6.1 smernice o biotopoch (pozri oddiel 3.2) vždy potrebné stanoviť nevyhnutné 
ochranné opatrenia. Dôležité je tiež identifikovať stav ochrany biotopov a druhov 
poľnohospodárskej pôdy a ciele ich ochrany a poskytnúť usmernenie o vhodných 
možnostiach ich manažmentu. Na podporu procesu prípravy a aktualizácie 
manažmentových plánov pre lokality v sústave Natura 2000 (pozri oddiel 5.8) je možné 
použiť financovanie z PRV.  

Aby sa zachoval a posilnil dostatočne ucelený biotop určitého druhu, ktorý napomôže 
udržaniu alebo vybudovaniu životaschopnej populácie, je potrebné, aby sa opatrenia 
zamerali na správne oblasti a boli uplatňované na dostatočne veľkom území (Whittingham, 
2007). Preto na zabezpečenie dlhodobého úspechu ochrany nemusí postačovať, aby sme sa 
zamerali iba na oblasti, v ktorých sa v súčasnosti populácie cieľového druhu nachádzajú 
(RSPB & Birdlife International, 2011).  

Integrovať ciele ochrany pre poľnohospodársku pôdu v sústave Natura 2000 do 
relevantných strategických politík a programov a zabezpečiť adekvátne financovanie 

Je nevyhnutné identifikovať finančné zdroje na podporu manažmentu poľnohospodárskej 
pôdy v sústave Natura 2000 a zabezpečiť dlhodobé ekonomické prežitie 
poľnohospodárskych systémov, od ktorých závisia druhy a biotopy európskeho významu. 
Identifikácia potrebných ochranných opatrení v manažmentových plánoch a iných 
nástrojoch je len začiatkom procesu. 

V prioritných akčných rámcoch členských štátov na financovanie sústavy Natura 2000 by sa 
mali určiť strategické priority, opatrenia potrebné na programové obdobie 2014 - 2020 a 
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finančné nástroje, ktoré sa môžu použiť na vykonávanie týchto opatrení (pozri oddiel 3.3). 
Na zabezpečenie spolufinancovania zo strany EÚ na roky 2014 - 2020 je potrebné vykonať 
niektoré aktivity ešte predtým, ako sa pripravia príslušné operačné programy. Programovací 
cyklus programov rozvoja vidieka na roky 2014 - 2020 je znázornený na obrázku 6.1. 
Niektoré krajiny už vyvinuli zaujímavé prístupy na integráciu finančných potrieb sústavy 
Natura 2000 do príslušných programov spolufinancovaných EÚ vrátane rozvoja vidieka 
(pozri rámček obrázok 6.1 ).  

Obrázok 6.1.  Typický cyklus programovania opatrení pre rozvoj vidieka. 

 

 

Rámček 6.1 Integrovanie sústavy Natura 2000 do finančných programov EU  

Slovinský „Program pre manažment lokalít Natura 2000 na roky 2007-2013“ je pozoruhodným 
príkladom integrovaného prístupu k plánovaniu ochrany lokalít Natura 2000 na národnej úrovni. 
Program obsahuje podrobné ciele ochrany, opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a návrhy na 
monitorovanie a výskum pre všetky biotopy, druhy a lokality Natura 2000 v Slovinsku. Bol 
vypracovaný v spolupráci s príslušnými verejnými orgánmi a organizáciami, ministerstvami a 
ďalšími subjektami, so zohľadnením legislatívneho rámca a registra využívania pôdy a vychádza z 
odborných podkladov a vedeckých poznatkov. Zároveň boli potrebné opatrenia zahrnuté do 
Plánu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 a Slovinského programu regionálneho rozvoja. Program 
analyzoval finančné potreby na správu sústavy Natura 2000 a podrobne opísal využitie 
finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych fondov. 

Zdroj: (Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania Slovinskej republiky, 2007). 
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Je dôležité začleniť ciele sústavy Natura 2000 do stratégií regionálneho udržateľného 
rozvoja. Komunity a subjekty, ktoré sú previazané s poľnohospodárskou pôdou v územiach 
sústavy Natura 2000 môžu tiež profitovať z iniciatív ako je ekoturistika, zhodnocovanie 
poľnohospodárskych produktov z poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000, 
certifikačné schémy a podpora štruktúr priameho marketingu. V niektorých prípadoch sa 
ukázalo, že trhové schémy, ktoré implementujú platby za ekosystémové služby majú 
potenciál podporovať ochranu druhov a biotopov. Dlhodobá ochrana biodiverzity v sústave 
Natura 2000 si môže vyžadovať aj obnovu kultúrneho a sociálneho kapitálu, pričom sa 
využijú environmentálne hodnoty, vedomosti, zručnosti a inovačný potenciál, ktoré existujú 
v poľnohospodárskych komunitách. Napomôcť môžu aj rôzne spôsoby udeľovania ocenení a 
publicity pre správcov (majiteľov, užívateľov) pôdy za vhodné ekologické znalosti a 
motivovanie poľnohospodárskych podnikov alebo združení, aby pomohli s manažmentom 
lokalít v sústave NATURA 2000 a získali tak ďalšie výhody. Obrázok 6.2 ilustruje širšie prínosy 
komunitného prístupu k ochrane sústavy Natura 2000. 

Obrázok 6.2 Pozitívne synergie a benefity, ktoré je možné získať z ochrany 
poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000. (Podľa Mantino, 2011). 
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6.2 Identifikácia poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych systémov v územiach   
Natura 2000 a zapojenie poľnohospodárov 

Odporúčania:  

• identifikovať rozsah a umiestnenie poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000, 
vrátane pôdy využívanej poľnohospodármi, ale nenárokovanej a nezaznamenanej 
poľnohospodárskymi orgánmi v LPIS ako súčasť využívanej poľnohospodárskej pôdy, 
ako je napr. nedávno opustená poľnohospodárska pôda a pôda mimo lokality Natura 
2000, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskeho systému, ktorý 
prispieva k zachovaniu lokality   

• posúdiť súčasnú situáciu poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000, 
hospodársku životaschopnosť poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000 
a kľúčové tlaky a hnacie sily zmien v manažmente alebo využívaní pôdy 

• zapojiť poľnohospodárov a miestne komunity do tohto procesu zhromažďovania 
informácií a rozvíjať partnerský prístup, ktorý ich plne zapája do procesu 
navrhovania, poskytovania a monitorovania podporných opatrení pre ich 
poľnohospodárske systémy a vidiecke hospodárstvo 

Identifikácia rozsahu a umiestnenie poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 

Existujúce poľnohospodárske databázy (ako IACS a LPIS), v ktorých je zaznamenaná pôda a 
poľnohospodári oprávnení na podporu z SPP, vo väčšine členských štátov takmer určite 
neúplne zaznamenávajú poľnohospodársku pôdu v sústave Natura 2000. Je preto 
nevyhnutné spolupracovať s miestnymi odborníkmi, samotnými poľnohospodármi a 
environmentálnymi a poľnohospodárskymi orgánmi pri určovaní skutočného rozsahu a 
umiestnenia poľnohospodárskej pôdy v lokalitách sústavy Natura 2000. Zdroje, ako sú 
záznamy o biotopoch a druhoch a letecké a satelitné snímky môžu pri tomto úsilí pomôcť, 
ale nezaobíde sa to bez miestnych znalostí lokality. 

Súčasťou poľnohospodárskej pôdy v sústave Natura 2000 je pravdepodobne aj pôda, ktorú 
poľnohospodári využívajú, ale poľnohospodárske orgány ju v súčasnosti neevidujú ako 
súčasť využívanej poľnohospodárskej pôdy. Dôvody sú rôzne: poľnohospodárska pôda bola 
nedávno opustená; pôda sa nachádza mimo lokality v sústave Natura 2000 ale je 
neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskeho systému, ktorý zabezpečuje manažment 
poľnohospodárskej pôdy v lokalite sústavy NATURA 2000 (napríklad nížinné lúky alebo 
pasienky, ktoré poskytujú zimné krmivo pre hospodárske zvieratá, ktoré sa v lete pasú na 
biotopoch sústavy Natura 2000). 

Je tiež dôležité identifikovať pôdu využívanú poľnohospodármi, ktorá je vo vlastníctve iných 
subjektov, ako je napríklad obecná pôda, orná pôda alebo pasienok, na ktorej časť roka pasú 
subjekty alebo jednotlivci, ktorí nevlastnia žiadnu pôdu. V niektorých členských štátoch 
môžu byť záznamy o užívaní pôdy zastarané alebo poľnohospodárska pôda môže byť 
evidovaná ako les. Zaznamenávanie rozsahu a umiestnenia poľnohospodárskej pôdy 
spojenej so sústavou Natura 2000 je prvým nevyhnutným krokom pre zabezpečenie 
podporných platieb. Informácie o pôde by sa mali zhromažďovať vo formáte GIS, ktorý 
možno ľahko aktualizovať a je zlučiteľný so systémom LPIS používaným v poľnohospodárstve 
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(pozri rámček 6.2). Dôležitá problematika posudzovania možností zahrnúť 
poľnohospodársku pôdu v sústave Natura 2000 do oprávnenosti platieb v rámci SPP je 
diskutovaná v oddiele 6.4. 

Rámček 6.2 Integrovanie poľnohospodárskych biotopov chránených v sústave Natura 2000 
do administratívnych systémov SPP 

Národná inventarizácia poloprírodných trávnych porastov na Slovensku: Na Slovensku boli na 
národnej úrovni zmapované typy biotopov poloprírodných trávnych porastov a výsledky mapovania 
sú začlenené do systému správy poľnohospodárskych parciel. Inventarizácia trávnych porastov je tak 
nielen jednou z najkomplexnejších v Európe ale aj najlepšie integrovanou do systému 
agroenvironmentálnej podpory. Je však potrebné ju aktualizovať.  
 
Mapovanie sa používa na zameranie národného programu agroenvironmentálnych opatrení na 
podporu extenzívneho poľnohospodárstva na poloprírodných trávnych porastoch v celej krajine so 
zameraním na tie oblasti, ktoré dosahujú definovanú hodnotu biodiverzity (oblasti s vysokou 
prírodnou hodnotou), vrátane lokalít Natura 2000. Program definuje konkrétne poľnohospodárske 
postupy pre konkrétne typy biotopov zoskupené na základe inventarizácie do siedmich kategórií 
(suché trávne porasty, mezofilné trávne porasty, horské kosné lúky, nížinné mokré lúky, aluviálne 
lúky zväzu Cnidion venosi, podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, slatiny a bezkolencové 
lúky a vysokohorské trávne porasty). 

Zdroj: Šeffer et al 2002, Prípadová štúdia zo Slovenska v Prílohe E  

Posúdiť súčasný stav poľnohospodárstva v rámci sústavy Natura 2000 a jeho ekonomickú 
životaschopnosť a identifikovať kľúčové hnacie sily zmien  

Aby mohli členské štáty stanoviť vhodné ciele, priorizovať činnosti a navrhovať programy, 
ktoré zlepšia stav ochrany kľúčových poľnohospodárskych biotopov a druhov, musia 
realizovať národnú a/alebo regionálnu analýzu súčasného stavu svojich poľnohospodárskych 
systémov v sústave Natura 2000. Mali by pri tom zohľadniť ekonomickú životaschopnosť 
extenzívnych poľnohospodárskych systémov a hnacie sily a tlaky na zmeny, ktorým musia 
tieto systémy čeliť teraz aj v budúcnosti. Poľnohospodárske podniky, ktoré dosahujú zlé 
ekonomické výsledky v dôsledku znevýhodnenia plynúceho z prírodných podmienok sú 
obzvlášť zraniteľné následkom pomerne malých zmien podmienok v ktorých hospodária. A 
to môže viesť k zásadným zmenám vo využívaní a manažmente pôdy. Analýza by mala 
identifikovať oblasti, ktoré sú vystavené riziku intenzifikácie alebo opustenia, ale rovnako 
dôležité je identifikovať existujúce poľnohospodárske systémy, ktoré chránia druhy a 
biotopy, ako napríklad poľnohospodárske oblasti s vysokou prírodnou hodnotou (pozri 
oddiely 2.4 a 2.5). 

Zapojiť poľnohospodárov a miestne komunity a rozvíjať partnerský prístup k plánovaniu, 
navrhovaniu a realizácii podporných opatrení  

Integrované hospodárenie na poľnohospodárskej pôde v oblastiach sústavy Natura 2000 si 
vyžaduje aktívnu spoluprácu poľnohospodárskych orgánov a orgánov ochrany prírody a 
životného prostredia ako aj lokálnych subjektov pri určovaní strategických priorít a 
navrhovaní a implementácii vhodných opatrení. Do vývoja a implementácie vhodných 
nástrojov a opatrení sa musia zapojiť poľnohospodári a správcovia pôdy. Je to nevyhnutné 
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na zabezpečenie toho, aby boli podporné mechanizmy vhodné na daný účel na miestnej 
úrovni, a aby ich miestne komunity plne akceptovali a využívali. Existuje čoraz viac 
skúseností, ktoré dokazujú, že poľnohospodári sa chcú podieľať na navrhovaní podporných 
opatrení a že takýto prístup vedie k úspešným výsledkom (Poláková et al, 2011).  

V politických a finančných nástrojoch sa podpora spolupráce často prehliada a nedostatočne 
financuje. Výsledkom toho je, že niektoré komunity majú naďalej silne negatívny postoj k 
sústave Natura 2000. Toto je možné prekonať len ak zabezpečíme systematickejšiu podporu 
dialógu a spolupráce na miestnej úrovni a budeme vytvárať a využívať miestne organizácie 
alebo partnerstvá, ktoré budú spájať rôzne subjekty a umožňovať diskusiu na praktickej 
úrovni o tom, ako integrovať všetky rôznorodé záujmy (ako sa to robí systematicky vo 
Francúzsku prostredníctvom local comités -  miestnych výborov). Na podporu tohto procesu 
je možné použiť financovanie z PRV (pozri oddiel 5.9). 

Zásada partnerstva je v politike rozvoja vidieka už zakotvená (podobne ako v iných 
príslušných fondoch EÚ), pričom sa vyžaduje, aby členské štáty a regióny zapojili príslušné 
sociálne, hospodárske a iné príslušné orgány (vrátane environmentálnych organizácií) do 
všetkých aspektov prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia PRV. V právnych 
predpisoch na roky 2014 - 2020 sa vyžaduje, aby sa „partneri“ podieľali na každej etape 
programového cyklu a aby boli členmi monitorovacieho výboru. 

Miestne partnerstvá vytvorené na implementáciu sústavy Natura 2000 na lokálnej úrovni 
môžu prispieť k skutočnému dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany a ekonomicky 
životaschopného poľnohospodárstva. Poľnohospodárske orgány a orgány ochrany prírody, 
mimovládne organizácie, poľnohospodári a ďalšie zainteresované strany stále viac 
spolupracujú na rozvoji schém pre manažment pôdy v lokalitách sústavy Natura 2000 a pocit 
kolektívnej zodpovednosti a miestneho vlastníctva je jedným z najdôležitejších faktorov 
úspechu pri správe lokalít (pozri rámček). 6.3). 

Vyhlasovanie území Natura 2000 často vyvolávalo obavy a nedorozumenia, ale existuje 
niekoľko dobrých príkladov, keď sa konflikty vo využívaní územia úspešne vyriešili 
vytvorením partnerstva na miestnej úrovni. Úspešne sa skombinovali rôzne opatrenia, 
ktorými sa docielilo, že poľnohospodárstvo v biotopoch sústavy Natura 2000 je sociálne aj 
ekonomicky životaschopné. 

Rámček 6.3 Prispôsobenie opatrení miestnym podmienkam za účasti poľnohospodárov a 
správcov pôdy   

Poľnohospodárstvo pre ochranu prírody v oblasti Burren (Írsko) 

Pozoruhodný príklad poľnohospodárskych opatrení, ktoré sú prispôsobené na ochranu konkrétnych 
biotopov sa nachádza na lokalitách sústavy Natura 2000 v oblasti Burren, kde sa tradičná prax 
pasenia dobytka v zime dlhodobo oceňuje, pretože napomáha udržiavať bohatú rozmanitosť druhov 
a biotopov, ktoré sa v oblasti vyskytujú. Program Poľnohospodárstvo pre ochranu prírody v oblasti 
Burren (Burren Farming for Conservation Program - BFCP) poskytuje prostredníctvom návštevy 
lokality, vypracovaním poľnohospodárskych plánov a poskytnutím usmernení o najlepších postupoch 
poľnohospodárom poradenstvo o tom, ako maximalizovať environmentálne prínosy z ich pôdy. Od 
poľnohospodárov sa očakáva, že vyvinú vlastnú iniciatívu na to, aby vytvorili optimálne druhovo 
bohaté trávne porasty a navrhnú opatrenia a priority. Podporené aktivity sú zmapované a 
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financované vyškoleným poradcom z tímu BFCP (financovaný agentúrou National Parks and Wildlife 
Service). Inovačné kompenzačné mechanizmy navrhnuté pre túto schému sú kľúčové na dosiahnutie 
požadovaných výsledkov. Plány poľnohospodárskych podnikov sú teraz dosť jednoduché a jasné a 
pozostávajú iba z 2 strán papiera; na jednej strane je mapa poľnohospodárskeho podniku s 
identifikáciou dôležitých biotopov, významných kultúrnych prvkov a navrhovaných aktivít a na druhej 
strane je zoznam aktivít spolu s nákladmi potrebnými na ich realizáciu.  
Zdroj: Prípadová štúdia z Írska v Prílohe E a návrh Írskeho Programu rozvoja vidieka (pozri 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20DocRDP14%2
0Jan.pdf) 
 
Manažment trávnych porastov v Krkonošskom národnom parku (Česká republika)  

Trávnaté biotopy v Krkonošskom národnom parku, ktoré sú zároveň aj vyhlásené ako SCI sa od roku 
2010 obhospodarujú podľa priorít ochrany a poľnohospodárskych postupov definovaných v 
desaťročnom manažmentovom pláne. Park vyvinul pilotný model “ekologického manažmentu” na 
úrovni poľnohospodárskeho podniku, cieľom ktorého je zachovať a zlepšiť stav biotopov 
prostredníctvom hospodárenia, ktoré je ekonomicky životaschopné a dobre prispôsobené miestnym 
podmienkam. Cieľom je tiež harmonizovať opatrenia na ochranu rôznych druhov a biotopov na 
úrovni poľnohospodárskeho podniku a zabrániť úbytku biodiverzity v dôsledku nevhodných 
poľnohospodárskych postupov (napr. odstránenie krov by mohlo negatívne ovplyvniť určité druhy 
motýľov). Opatrenia sú uvedené v plánoch poľnohospodárskeho podniku a sú zamerané na ochranu 
druhovo bohatých trávnych porastov a vybraných druhov národného a európskeho významu (napr. 
Crex crex). Plán poľnohospodárskeho podniku opisuje prírodné hodnoty, ktoré sa nachádzajú v rámci 
podnikom obhospodarovanej pôdy a obsahuje podrobné manažmentové opatrenia pre každý 
polygón poľnohospodárskej pôdy. Uvádza zoznam aktuálne dostupných agroenvironmentálnych 
schém a konkrétnych opatrení, ako sú flexibilnejšie neskoré kosenie, rôzne režimy pasenia, podpora 
čiastkového (pásového, mozaikovitého) kosenia a zníženie počtu hospodárskych zvierat na hektár. 
Plán môže obsahovať aj výnimky zo všeobecných pravidiel, na ktoré vydal súhlas orgán ochrany 
prírody a špecifické opatrenia na ochranu určitých druhov hmyzu (napr. ponechanie pozemkov bez 
hospodárenia), na ochranu vtákov na lúkach (napr. kosenie zo stredu plochy) alebo na ornej pôde 
(napr. znížiť používanie hnojív). Účinný poradenský systém a pravidelná komunikácia s 
poľnohospodármi sú rozhodujúce pre zvýšenie environmentálneho povedomia. 
Zdroj: Prípadová štúdia z Českej republiky v prílohe E 

 
6.3 Zabezpečenie oprávnenosti na podporu z SPP a stanovenie referenčnej úrovne  

Odporúčania:  

Prostredníctvom spoločnej práce a úzkej spolupráce medzi orgánmi životného prostredia a 
poľnohospodárstva:  

• zabezpečiť, aby sa využili všetky možnosti na klasifikovanie identifikovanej 
poľnohospodárskej pôdy v lokalitách sústavy Natura 2000 ako súčasti  
„poľnohospodárskej oblasti“ vymedzenej novým nariadením, vrátane všetkých 
poľnohospodárskych oblastí, ktoré sa prirodzene udržiavajú v stave vhodnom na 
pastvu alebo pestovanie plodín, a aby bola táto pôda zaznamenaná v systémoch 
LPIS/IACS 

• využívať flexibilitu, ktorú majú k dispozícii riadiace poľnohospodárske orgány v 
zmysle nariadení o SPP, aby poľnohospodári v územiach sústavy NATURA 2000 boli 
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oprávnení čerpať podpory z 1. aj 2. piliera (ktoré môžu mať odlišné pravidlá 
oprávnenosti) 

• definovať v rámci legislatívnych rámcov ďalšie pravidlá oprávnenosti na čerpanie 
podpory z SPP tak, aby zodpovedali charakteristikám poľnohospodárskej pôdy v 
oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou a/alebo v územiach Natura 2000 

• zabezpečiť, aby poľnohospodári jasne rozlišovali medzi a) zákonnými povinnosťami 
uloženými poľnohospodárom podľa vnútroštátnych alebo regionálnych právnych 
predpisov súvisiacich s implementáciou sústavy Natura 2000, ktoré by mali 
predstavovať zákonné požiadavky na manažment (SMR) v rámci krížového plnenia 
týkajúceho sa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch; b) iné vnútroštátne alebo 
regionálne právne predpisy; a c) prípadne požiadavky podľa článku 4 ods. 1 písm. c) 
bodu ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2009 

Zabezpečiť oprávnenosť na podporu z SPP s pomocou flexibility poskytnutej v nariadeniach 
o SPP 

Je dôležité, aby sa poľnohospodárska pôda v územiach sústavy Natura 2000 klasifikovala ako 
„poľnohospodárska oblasť“, a to nielen z hľadiska oprávnenosti na platby v rámci SPP, najmä 
platby v rámci 1. piliera, ale preto, že ukazovatele, ktoré sa stanovia na vyhodnotenie 
dopadu využívania finančných prostriedkov z EPFRV sa pravdepodobne budú vyhodnocovať  
v rámci “poľnohospodárskej oblasti”. Pôda, ktorá nie je uznaná ako poľnohospodárska, bude 
z tohto hodnotenia efektívnosti financovania z EPFRV vylúčená, čo sťaží odôvodnenie 
financovania opatrení v nasledujúcom programovom období. 

Poľnohospodárske orgány riadiace financovanie v rámci SPP a z EPFRV na úrovni členských 
štátov alebo regiónov sú zodpovedné za vymedzenie a uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa 
oprávnenosti pozemkov a príjemcov na platby v rámci SPP a za vedenie záznamov a 
monitorovanie výdavkov. Je absolútne nevyhnutné, aby medzi orgánmi zodpovednými za 
sústavu Natura 2000 a poľnohospodárskymi orgánmi existovala úzka a včasná spolupráca s 
cieľom zabezpečiť, aby sa otázky oprávnenosti uspokojivo vyriešili skôr, ako sa dokončia 
návrhy na nasledujúce programové obdobie a predložia sa na schválenie Komisii. V 
nariadeniach o SPP existuje značná flexibilita, ktorá umožňuje zohľadniť konkrétne potreby 
poľnohospodárov v územiach sústavy Natura 2000, ale príslušné orgány nemajú povinnosť  
využiť to na tento účel (a iné poľnohospodárske sektory často vyvíjajú tlak na stanovenie 
pravidiel, ktoré vyhovujú intenzívnym poľnohospodárskym systémom). 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať situácii poľnohospodárov využívajúcich pôdu iných 
poľnohospodárov neformálne alebo iba na časť roka; poľnohospodárskej pôde so zložitými 
vlastníckymi vzťahmi, ako je napr. spoločenstevné využívanie; a mnohým pasienkom v 
územiach sústavy Natura 2000, s významným podielom stromov a kríkov, ktoré prispievajú k 
ochrane biodiverzity, ale ktoré boli v minulosti vylúčené z oprávnenosti na platby v dôsledku 
spôsobu, akým členské štáty interpretovali pravidlá týkajúce sa prítomnosti stromov na 
pozemkoch. 

Rámček 6.4 Pomoc malým poľnohospodárom hospodáriacim v rámci sústavy Natura 2000 
pri získavaní podpory v rámci SPP  

Poradenské služby v Transilvánii (Rumunsko) 
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Mimovládna organizácia Fundaţia ADEPT Transilvania v rumunskej oblasti Târnava Mare v spolupráci 
s miestnymi komunitami a rumunským Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka(MARD) a 
Ministerstvom životného prostredia a lesov (MEF) zriadila Poľnohospodársku poradenskú službu 
spájajúcu ochranu biodiverzity, povinnosti týkajúce sa ochrany biotopov a druhov Natura 2000 a 
podpory na rozvoj vidieka. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je dosiahnuť ochranu biodiverzity na 
úrovni krajiny prostredníctvom spolupráce s malými poľnohospodármi na vytvorení stimulov na 
ochranu poloprírodnej krajiny, ktorú vytvorili. Poradenská služba pomohla drobným 
poľnohospodárom získať nárok na priame platby v rámci SPP. Približne 60% poľnohospodárskych 
podnikov v tejto oblasti je pod hranicou minimálnej veľkosti pozemkov (min 1 ha, ktorý sa skladá z 
minimálne 0,3 ha pozemkov), ktorá sa vyžaduje na získanie priamych platieb v rámci 1. piliera SPP v 
Rumunsku. Mimovládna organizácia však priniesla opatrenia, pomocou ktorých si aktívni 
poľnohospodári prenajímajú pôdu od susedov a majú nárok na platby podľa výmery pôdy, ktorú 
obhospodarujú. Obce, ktoré vlastnia komunálne pasienky ale nespĺňajú podmienky na platby, sa 
dohodli s pastierskymi združeniami na dlhodobom prenájme, čo im umožnilo požiadať o vstup do 
agroenvironmentálnych schém. Vďaka tomuto opatreniu sa do systému SPP platieb dostali veľké 
výmery pôdy a zároveň sa znížilo riziko jej opustenia.  

Zdroj: Prípadová štúdia z Rumunska v prílohe E 

Stanovenie referenčných úrovní pre platby  

Referenčná úroveň podpôr z SPP, platieb za agroenvironmentálne a klimatické opatrenia a 
iných platieb na plochu sa v programovom období 2014 - 2020 zmenila zavedením 
“ekologizačných” platieb a prehodnotenia GAEC a SMR v rámci krížového plnenia (a 
príslušných štandardov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni). 

Rovnako ako v prípade oprávnenosti na platby v rámci SPP existuje flexibilita v spôsobe, 
akým je možné definovať štandardy GAEC a „trvalé trávne porasty“, a členské štáty sú 
povinné zohľadniť miestne podmienky a zavedené miestne postupy. To znamená, že by 
malo byť možné prijať také pravidlá, ktoré umožnia, že oblasti HNV a lokality sústavy  
NATURA 2000 budú vo väčšej miere zahrnuté do podporných systémov 1. a 2. piliera. Bude 
to opäť vyžadovať úzku a včasnú spoluprácu poľnohospodárskych a environmentálnych 
orgánov za účelom definovania trvalých trávnych porastov a nových noriem krížového 
plnenia. Zohľadňujú sa aj možnosti, ktoré majú členské štáty k dispozícii pri stanovovaní 
rozpočtových stropov pre rôzne systémy, a platobné sadzby na hektár v rámci týchto 
systémov. Pri stanovovaní zákonných povinností poľnohospodárov v oblasti manažmentu 
pôdy v územiach sústavy Natura 2000 je dôležité zohľadniť to, že od nich sa odvíja tiež 
výpočet agroenvironmentálnych a klimatických platieb. Hoci poľnohospodári môžu získať 
kompenzácie za obmedzenia, ktoré vzniknú na základe zákonných požiadaviek, platby v 
rámci sústavy Natura 2000 nie sú schopné podporiť opatrenia na obnovu biotopov v 
rovnakom rozsahu ako agroenvironmentálne a klimatické platby, nemôžu sa prispôsobiť 
potrebám jednotlivých poľnohospodárskych podnikov alebo biotopov a nie je možná úhrada 
transakčných nákladov poľnohospodárov. Zákonné požiadavky podľa smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch a tieto dve opatrenia PRV by mali byť navrhnuté ako integrovaný balík 
podpory sústavy Natura 2000, ktorý účinne kompenzuje náklady poľnohospodárov na 
ochranu prírody a pozitívny manažment. 
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6.4 Navrhovanie a zacielenie koherentných balíkov podpory z SPP pre poľnohospodárske 
podniky hospodáriace v územiach sústavy Natura 2000 

Odporúčania:  

• prijať inkluzívny partnerský prístup k navrhovaniu podporných opatrení pre sústavu 
Natura 2000, do ktorých sa budú môcť plne zapojiť cieľoví poľnohospodári a využívať ich 
odborné znalosti v oblasti manažmentu poľnohospodárskych podnikov a biotopov 

• navrhnúť koherentné a integrované balíky podpory z oboch pilierov SPP, aby sa riešili 
osobitné potreby poľnohospodárskych systémov v územiach sústavy Natura 2000 a 
kľúčové biotopy a druhy, ktoré sú od nich závislé. Mali by uspokojovať miestne potreby 
na zabezpečenie: 

- pokračovania poľnohospodárstva 
- extenzívnych poľnohospodárskych systémov  
- budovania kapacít a pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom  
- manažmentu biotopov a druhov Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde  

• zvážiť možnosti, ako zabezpečiť, aby malí poľnohospodári mali ľahký prístup k 
primeranej podpore z oboch pilierov SPP 

• využiť nové možnosti tematického podprogramu PRV pre horské farmy a malé 
poľnohospodárske podniky na navrhnutie špecifických možností pomoci pre sústavu 
Natura 2000 s vyššou mierou podpory 

• zabezpečiť, aby sadzby platieb pre oblasti s prírodnými obmedzeniami (ANC), pre 
sústavu Natura 2000 a agroenvironmentálne-klimatické opatrenia odrážali úplné náklady 
na manažment, najmä v prípadoch, keď je ušlý príjem nízky alebo žiadny a využiť 
možnosť na pripočítanie transakčných nákladov, ak sú dostupné  

• využívať dostupné financovanie nákladovo efektívne zacielením podpory čo najbližšie k 
požiadavkám poľnohospodárskeho podniku a biotopov a v primeranom územnom 
meradle 

• využívať v plnej miere skupinové a partnerských prístupy, najmä v prípade, ak ide o 
viaceré malé poľnohospodárske podniky a na podporu implementácie “zdola nahor” 
prostredníctvom iniciatívy Leader 
 

Navrhovanie koherentných a integrovaných balíkov podpory 

Keď sa identifikujú ciele a potreby ochrany prírody v príslušnej mierke, bude potrebné 
navrhnúť a vybrať vhodné nástroje a manažmentové opatrenia na ich dosiahnutie. Jasné 
formulovanie cieľov je rozhodujúce pri navrhovaní politických opatrení, ktoré riešia 
problémy a zabezpečujú koherenciu medzi rôznymi opatreniami, najmä vo vzťahu ku  
kritériám oprávnenosti a požiadavkám na manažment. 

Poľnohospodárske systémy v sústave Natura 2000 a kľúčové biotopy a druhy, ktoré od nich 
závisia, si vyžadujú koherentné a integrované balíky podpory z oboch pilierov SPP. Z prvého 
piliera je dostupných niekoľko typov platieb na podporu príjmov a nová štruktúra EPFRV 
veľmi uľahčuje navrhovanie koherentných balíkov podpory z PRV na programové obdobie 
2014 - 2020 (na rozdiel od minulých PRV, v ktorých by sa podpora hospodárskych,  
environmentálnych a sociálnych cieľov dala kombinovať iba pomocou iniciatívy Leader). 
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V súčasnosti je veľa poľnohospodárskych systémov v sústave Natura 2000, ktoré sú 
“chudobnými príbuznými” v rámci systému SPP. Majú neúplný prístup k roztriešteným 
zdrojom podpory a nízku úroveň platieb. Extenzívne poľnohospodárske systémy, ktoré 
udržiavajú biotopy sústavy Natura 2000, musia byť ekonomicky a sociálne životaschopné. To 
však záleží na tom, či poľnohospodárske podniky dostávajú primerané a spoľahlivé základné 
platby na podporu príjmov a platby na podporu budovania kapacít, ako aj platby, ktoré 
umožňujú zabezpečiť špecifický manažment pre určité biotopy a druhy. V procese 
navrhovania podpôr by sa malo na potreby týchto poľnohospodárskych podnikov nazerať 
holisticky a navrhnúť integrované balíky zložené zo štyroch typov podpory: 

• na zabezpečenie pokračovania poľnohospodárstva v územiach sústavy Natura 2000  

• na podporu extenzívnych poľnohospodárskych systémov, ktoré podporujú kľúčové 
druhy a biotopy 

• na budovanie kapacít a pridávania hodnoty do poľnohospodárskych produktov, aby sa 
zlepšila ekonomická udržateľnosť  

• na podporu špecifického manažmentu biotopov a druhov v územiach Natura 2000 

Logickou štruktúrou hierarchie koherentnej podpory je v prvom rade zabezpečenie 
poľnohospodárskeho systému a jeho ekonomickej životaschopnosti, a následne poskytnutie 
podpôr pre veľmi detailný manažment biotopov a druhov. Možné opatrenia na splnenie 
týchto potrieb sú uvedené v tabuľke 6.1 nižšie a každý druh podpory je opísaný v kapitole 5. 
Výber opatrení je pomerne široký a bude závisieť od strategických cieľov, povahy 
poľnohospodárskych systémov Natura 2000, hrozieb, ktorým čelia, a príležitosti, ktoré sú k 
dispozícii v rámci vidieckeho hospodárstva. 

Pri navrhovaní podporných opatrení sústavy Natura 2000 je dôležité prijať prístup 
inkluzívneho partnerstva. Úspešné programy musia kombinovať určitý typ strategického 
plánovania zhora nadol s navrhovaním vhodných praktických manažmentových opatrení 
zdola nahor. Je tiež dôležité aby do navrhovania ochranárskych opatrení boli integrované 
miestne poznatky, a to zapojením poľnohospodárov a využitím ich znalosti o hospodárení a 
manažmente biotopov. 

Osobitne je dôležité zvážiť možnosti, ktoré majú členské štáty k dispozícii na zabezpečenie 
toho, aby prístup k platbám z oboch pilierov SPP mali aj malí poľnohospodári. Otázka 
oprávnenosti už bola rozoberaná vyššie, ale niektorí z týchto poľnohospodárov nemusia byť 
úplne oboznámení s administratívnym systémom SPP. Je preto veľmi dôležité, aby im bola 
poskytnutá dôveryhodná podpora, v prístupnej forme a na ľahko prístupnom mieste, 
napríklad individuálne poradenstvo v miestnej kancelárii. 

Navrhované nové možnosti vytvorenia tematického podprogramu PRV zameraného na 
horské farmy a malé poľnohospodárske podniky umožňujú členským štátom vytvoriť 
integrované programy podpory s vyššími platbami. V tomto rámci existuje možnosť vytvoriť 
osobitné opatrenia pre sústavu Natura 2000 a iné poľnohospodárske systémy v  HNV, ktoré 
by mohli byť označené v Dohode o partnerstve s Európskou komisiou a plne rozpracované v 
PRV. 
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Tabuľka 6.1 Opatrenia SPP na podporu poľnohospodárskych systémov a manažment 
sústavy Natura 2000 (zvýraznené opatrenia sú povinné pre všetky členské štáty) 

Cieľ 1. pilier 2. pilier 

Zabezpečiť kontinuitu 
poľnohospodárstva  

- Režim základných platieb, 
zjednodušená platba na plochu 

- Platby za “ekologizáciu”  

- Platby pre oblasti s prírodnými 
obmedzeniami (ANC) 

- Viazané platby nepovinné  

- Alebo, ako alternatíva k 
priamym platbám v rámci 1. 
piliera, režim pre malých 
poľnohospodárov   

 

- Kompenzačné platby pre ANC  

Podporiť extenzívne 
poľnohospodárske systémy   

- Platby pre ANC  

- Viazané platby   

- Kompenzačné platby pre ANC  

- Ekologické poľnohospodárstvo  

Budovať kapacitu a pridávať 
hodnotu produktom  

- Režim na podporu mladých 
poľnohospodárov 

- Poradenské služby  

- Prenos poznatkov a informácií  

- Investície do hmotného majetku 

- Rozvoj poľnohospodárskych a 
iných podnikov  

- Zakladanie organizácii výrobcov 

- Systémy kvality pre 
poľnohospodárske výrobky 

- Základné služby (vypracovanie 
manažmentových plánov pre 
lokality sústavy Natura 
2000/HNV) 

Špecifický ochranársky 
manažment druhov a biotopov v 
chránených v sústave NATURA 
2000  

 - Agroenvironmentálne klimatické 
platby  

- Neprodukčné investície  

- Platby v rámci sústavy Natura 
2000  

- Platby na zabezpečenie dobrých 
životných podmienok zvierat 

- Prevencia lesných požiarov a 
obnova potenciálu 
poľnohospodárskej pôdy    
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Výpočty platieb pre ANC a agroenvironmentálne-klimatické platby  

Pre úspešné zavedenie platieb v PRV za environmentálne vhodný manažment pôdy je 
rozhodujúce stanovenie sadzieb, pretože poľnohospodári nebudú žiadať o vstup do schém, 
ak budú sadzby platieb považovať za príliš nízke. Platobný systém musí byť transparentný a 
zodpovedný, aby mu poľnohospodári, ochranárske organizácie a široká verejnosť dôverovali. 

Vzorec na výpočet platby (ušlý príjem + vynaložené náklady + transakčné náklady 
príjemcu88) a použité údaje by mali zodpovedať nákladom na bežné poľnohospodárske 
postupy a ochranársku prácu v oblasti, v ktorej sa systém uplatňuje. To znamená, že platby 
za ten istý druh opatrenia sa môžu v závislosti od okolností značne líšiť. Je veľmi dôležité 
zaistiť, aby sadzby platieb za opatrenia ANC, Natura 2000 a agroenvironmentálne-klimatické 
opatrenia odrážali úplné náklady na manažment, a to najmä v prípade, ak je ušlý príjem 
nízky alebo žiadny. K týmto výpočtom by sa mali pripočítať transakčné náklady, pretože 
implementácia niektorých špecializovaných schém, ako sú napríklad schémy pre oblasti 
sústavy Natura 2000, si vyžaduje zo strany poľnohospodárov veľa času. To isté platí pre 
poľnohospodárov, ktorí nemajú administratívnu podporu. Členské štáty by mali rešpektovať 
maximálne platobné sadzby stanovené v nariadení, pokiaľ nemôžu odôvodniť stanovenie 
vyšších sadzieb, čo sa môže občas stať v prípade niektorých oblastí sústavy Natura 2000, 
najmä ak im hrozí opustenie. 

Zacielenie a mierka 

Je dôležité, aby sa dostupné financovanie využívalo nákladovo efektívne. To je možné 
docieliť navrhovaním a zacielením podpory čo najbližšie k požiadavkám individuálnych 
poľnohospodárskych podnikov a biotopov a vo vhodnom priestorovom meradle. 

V niektorých situáciách, pre určité typy biotopov alebo druhy, môžu byť užitočné 
horizontálne opatrenia, v rámci ktorých je možné uplatniť niekoľko jednoduchých 
požiadaviek na celú poľnohospodársku krajinu v regióne alebo v štáte, ako je to v prípade 
ochrany trávnych porastov na Slovensku alebo baltských lúk v Estónsku (pozri rámček 6.5 a 
prípadové štúdie v prílohe E). 

Rámček 6.5 Strategické prístupy k veľkoplošnej ochrane konkrétnych typov biotopov  

Spolupráca medzi ministerstvami životného prostredia a poľnohospodárstva pre ochranu 
kľúčových biotopov poľnohospodárskej pôdy 

Estónske Ministerstvo životného prostredia začalo v roku 2001 národný program obnovy a 
manažmentu pobrežných lúk pri Baltskom mori. Prvým krokom bolo obnovenie týchto lúk na úroveň, 
kedy sa mohli opäť pravidelne spásať a kosiť. Opatrenia na obnovu lúk realizovali najmä miestni 
vlastníci pôdy a poľnohospodári, ktorí s Ministerstvom životného prostredia uzavreli zmluvy o 
manažmente lúk. Ministerstvo poľnohospodárstva potom vypracovalo špecializovanú 
agroenvironmentálnu schému pre poloprírodné biotopy v rámci estónskeho PRV (2007 - 2013). 
Mnoho poľnohospodárov, ktorí začali so spoluprácou s Ministerstvom životného prostredia, sa 
následne pripojilo k PRV. Agroenvironmentálna schéma sa zamerala na oveľa väčšiu oblasť a 
pokrývala aj iné typy poloprírodných biotopov, ako sú mokré lúky, lúky so stromami, zalesnené 
pasienky, biotopy typu alvar, aluviálne lúky a slatiny, porasty borievky, vresy a trávnaté porasty na 

                                                      
88 v závislosti od schémy to predstavuje dodatočnú sumu do výšky až 20 alebo 30 percent zo základu  
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minerálnej pôde - ktoré sú všetko biotopy s vysokou prírodnou hodnoty a sú chránené podľa 
smernice o biotopoch. 
Túto schému riadi Ministerstvo poľnohospodárstva v úzkej spolupráci so Štátnym strediskom 
ochrany prírody, ktoré pripomienkuje a schvaľuje aplikáciu každého agroenvironmentálneho 
opatrenia. Úzka spolupráca oboch ministerstiev je hlavným predpokladom úspechu. Doteraz bola do 
agroenvironmentálnej schémy zahrnutá približne polovica všetkých pobrežných lúk v Estónsku.  
 
Zdroj: Estónske prípadové štúdie v prílohe E 
 

V určitých oblastiach môžu byť často potrebné špecifickejšie miestne prístupy, v podobe 
vysoko prispôsobených a cielených opatrení, ktoré najlepšie vyhovujú osobitným potrebám 
manažmentu konkrétneho druhu alebo biotopu v konkrétnej lokalite. Zacielenie bude 
pravdepodobne veľmi dôležité pre mnohé biotopy a druhy v sústave Natura 2000, pretože 
tieto nemusia byť vždy účinne chránené všeobecnými veľkoplošnými (napr. celoštátnymi) 
agroenvironmentálnymi opatreniami, ktorých primárnym cieľom je zachovanie biotopu ako 
celku. Napríklad na Slovensku pri implementácii opatrení, ktoré sú zamerané na 
poloprírodné trávne porasty bolo zistené, že horizontálne opatrenia neboli príliš účinné, 
pretože rôzne druhy a biotopy majú často odlišné potreby ochrany, ktoré sa môžu meniť 
lokálne. Cieľom je preto zlepšiť účinnosť schém vypracovaním konkrétnejších opatrení 
zameraných na prioritné oblasti (napr. lokality sústavy Natura) s manažmentovými 
predpismi dohodnutými (a monitorovanými) v prípade potreby priamo v teréne. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je preto potrebné navrhnúť opatrenia zdola nahor prostredníctvom 
koordinovaného dialógu s poľnohospodármi (rámček 6.6). 

Zacielenie opatrení agroenvironmentálneho typu si jednoznačne vyžaduje spoľahlivé, 
aktuálne a obsiahle ekologické údaje (napr. z inventarizácie, mapy biotopov, atlasy druhov), 
a preto je potrebné realizovať prieskumy, zberať dáta a mapovať. Takéto činnosti môžu byť 
nákladné a môžu si vyžadovať značné investície na zvýšenie kapacity organizácií na ochranu 
prírody. Avšak ak sa budú uplatňovať len na ploche, na ktorej sú opatrenia potrebné na 
dosiahnutie požadovaného výsledku ochrany, môžu byť nákladovo efektívne. 

Rámček 6.6 Vo veľkom alebo malom meradle?  

Zosúladenie rôznych požiadaviek na manažment rôznych druhov a biotopov na lokalite sústavy 
Natura 2000 môže byť veľmi zložité, ale tradičné poľnohospodárske postupy v oblastiach, kde tieto 
druhy a biotopy prežívajú, môžu poskytnúť riešenia, ktoré sú dobre prispôsobené miestnym 
potrebám. Napríklad aluviálne lúky na Slovensku sú domovom niekoľkých druhov motýľov, ktoré sú 
chránené podľa smernice o biotopoch, ako napríklad Maculinea teleius, M. nausithous a Lycaena 
dispar. Tieto druhy sa prispôsobili tradičnému mozaikovému koseniu, pretože lokality neboli nikdy 
kosené naraz. Takýto manažment je vhodný aj pre chrapkáča poľného (Crex crex), najmä v rokoch s 
kratšími obdobiami záplav. Naproti tomu pre iné druhy vtákov európskeho významu, ako je strakoš 
obyčajný (Lanius collurio) alebo bocian čierny (Ciconia nigra), môže byť prínosné kosenie vo veľkom 
meradle, pretože čerstvo pokosené trávne porasty sú pre ne veľmi atraktívnym zdrojom potravy. 

Zdroj: RSPB and BirdLife International, 2011. 
 

 



 

 115 

Skupiny a partnerstvá   

Mnohé systémy hospodárenia s pôdou, ak majú byť účinné, musia byť uplatňované v širšom 
rozsahu a za spolupráce rôznych typov správcov pôdy a užívateľov (poľnohospodári, vlastníci 
lesov, orgány verejnej správy spravujúce verejnú pôdu). Riadiace orgány by preto mali pri 
navrhovaní PRV spolupracovať s celým radom zainteresovaných strán vrátane 
poľnohospodárskych a lesníckych združení a mali by čo najlepšie využívať príležitosti 
uvedené v nariadení na uplatňovanie opatrení na úrovni širšej krajiny. Niekedy môže byť 
efektívnejšie motivovať poľnohospodárov, aby sa združovali v družstvách alebo združeniach 
a podpísať agroenvironmentálne dohody s takýmito zoskupeniami, ako podpisovať dohody s 
jednotlivými poľnohospodármi. 

Skupinové a kooperatívne prístupy k realizácii opatrení PRV môžu byť pre sústavu Natura 
2000 obzvlášť užitočné, najmä v oblastiach kde hospodári viac malých fariem. Napríklad v 
Rumunsku organizácia Fundaţia ADEPT spolupracuje s malými poľnohospodármi na lokalite 
sústavy NATURA 2000 Târnava Mare, aby ich zapojila do podporných schém a podporila 
zlepšenie navrhovaných schém s cieľom zabezpečiť ich prístupnosť pre drobných 
poľnohospodárov (pozri rámček 6.4 a prípadovú štúdiu z Rumunska v prílohe E). Úloha 
sprostredkovateľov alebo koordinačnej organizácie je obzvlášť dôležitá pri skupinových 
dohodách a môže byť v rámci PRV podporovaná. 

Zapojenie iných (“nepoľnohospodárskych”) skupín a prístup „zdola nahor“ pri realizácii 
miestne zameraných schém možno podporiť prostredníctvom iniciatívy Leader. Dobre to 
ilustrujú Holandské environmentálne družstvá (Franks and Mc Gloin, 2007) ako aj nemecké 
asociácie starostlivosti o krajinu (pozri rámček 6.7). Tieto združenia spájajú v regióne skupiny 
na ochranu prírody s miestnymi poľnohospodármi a miestnymi komunitami a často môžu 
priviesť skupiny s protichodnými záujmami k spolupráci pri starostlivosti o lokality sústavy 
Natura 2000. Základom úspešných projektov je úzka spolupráca s poľnohospodármi, 
miestnymi komunitami, ochranárskymi skupinami a vládnymi orgánmi. 

Rámček 6.7 Partnerstvá s poľnohospodármi a miestnymi komunitami  

Asociácie starostlivosti o krajinu v Nemecku za zameriavajú na implementácii vhodných 
poľnohospodárskych opatrení v územiach sústavy Natura 2000 v spolupráci s farmármi a miestnymi 
komunitami. Tieto regionálne mimovládne združenia spájajú skupiny na ochranu prírody s miestnymi 
poľnohospodármi a miestnymi komunitami. Celkovo 155 asociácií starostlivosti o krajinu (najmenej 
jedna v každom federálnom štáte) pracuje na okresnej úrovni spolu s 20 000 poľnohospodármi, viac 
ako 3000 miestnymi orgánmi a 1 000 mimovládnymi organizáciami. Tieto skupiny, ktoré majú často 
protichodné záujmy, spolupracujú na implementácii integrovaných a udržateľných postupov 
hospodárenia v mnohých lokalitách sústavy Natura 2000. Napríklad na lokalite Altmühltal (lokalita v 
sústave Natura 2000) v Bavorsku v Nemecku, kde sa vyskytujú suché trávne porasty, zohrali asociácie 
starostlivosti o krajinu rozhodujúcu úlohu pri podpore chovateľov oviec, ktorí koordinujú extenzívnu 
pastvu okolo 25 000 oviec a produkujú certifikované jahňacie mäso z údolia Altmühl. Koordinácia 
medzi poľnohospodármi je tiež nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa manažmentové opatrenia, 
napríklad kosenie, nevykonávali vo všetkých oblastiach synchrónne, aby v rámci biotopu existovala 
dostatočná heterogenita, ktorá je prínosná pre všetky druhy. 

Miestni koordinátori starostlivosti o krajinu pripravujú projekty pre konkrétne typy krajín, ktoré 
integrujú vedecké poznatky, finančné výpočty a vhodné agroenvironmentálne schémy. Žiadajú o 
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dostupné finančné prostriedky a dohliadajú na implementáciu činností, ktoré väčšinou vykonávajú 
miestni poľnohospodári, a monitorujú výsledky projektu. Základom úspešnosti projektov je úzka 
spolupráca s poľnohospodármi, miestnymi komunitami, ochranárskymi skupinami a vládnymi 
orgánmi. Manažment lokalít v sústave Natura 2000 je založený na kombinácii troch hlavných prvkov 
financovania: 1) priame platby, 2) agroenvironmentálne programy, 3) programy hospodárenia s 
pôdou financované prostredníctvom opatrenia na ochranu prírodného dedičstva z EPFRV. 

Zdroje: www.altmuehltaler-lamm.de a www.lpv.de 

 

6.5 Zabezpečenie finančných, technických, poradenských a administratívnych zdrojov na 
implementáciu 

Odporúčania: 

• zabezpečiť, aby boli k dispozícii dostatočné finančné a iné zdroje na dlhodobú 
podporu, vrátane vyškolených zamestnancov poradných a platobných agentúr s 
odbornými znalosťami potrebnými pre správu územia Natura 2000 

• poskytovať poradenstvo a informácie zo zdrojov, ktorým poľnohospodár dôveruje 
 

Zabezpečiť, aby boli k dispozícii dostatočné finančné a iné zdroje na dlhodobú podporu  

Financovanie v rámci PRV musí byť podľa možnosti dlhodobé, pretože medzery vo 
financovaní narúšajú dôveru poľnohospodárov a vlastníkov pôdy a odrádzajú ich od 
prijímania dlhodobých opatrení (ako napríklad obnova biotopov). Ak nie je k dispozícii 
dlhodobé financovanie, poľnohospodári sa budú zvyčajne zameriavať na opatrenia, ktoré 
umožnia ľahký návrat hospodárenia do pôvodného stavu, čo môže mať v niektorých 
prípadoch za následok trvalú stratu prínosov, nadobudnutých pri implementácii schém. Tým 
sa zároveň znížia dlhodobé prínosy verejných výdavkov. 

Je nevyhnutné zabezpečiť financovanie nielen na platby poľnohospodárom, ale aj na 
pokrytie súvisiacich administratívnych nákladov inštitúcií poskytujúcich platby a podporu. 
Niektoré z týchto nákladov sú spolufinancované z EPFRV, napríklad poradenské služby, 
školenia a získavanie zručností (vrátane školení poradcov a školiteľov), príprava 
manažmentových plánov pre územia v sústave Natura 2000 a HNV, podpora skupín 
a iniciatíva Leader. V mnohých prípadoch tieto služby vláde poskytujú rôzni dodávatelia, 
vrátane MVO a združení poľnohospodárov (podrobnosti pozri v kapitole 5). 

Pri prideľovaní zdrojov na poskytovanie podpory v rámci sústavy Natura 2000 je dôležité 
venovať pozornosť vysokej miere inštitucionálneho zaťaženia v prípade zapojenia veľkého 
množstva malých poľnohospodárov a v prípadoch, keď poľnohospodári a personál 
platobných agentúr implementujú schémy po prvý raz. Pre pracovníkov platobných agentúr, 
a najmä tých pracovníkov ktorí kontrolujú dodržiavanie podmienok (krížové plnenie, plnenie 
podmienok agroenvironmentálnych zmlúv) je potrebné zabezpečiť školenia v oblasti 
manažmentu území sústavy NATURA a poľnohospodárskych systémov. Títo pracovníci 
rozhodujú či poľnohospodári splnili podmienky a sú oprávnení obdržať platby. 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://www.lpv.de/
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Finančné prostriedky na monitorovanie vplyvov riadiacich činností by mali byť k dispozícii na 
úrovni poľnohospodárskych podnikov. 

Poskytovanie integrovaného poradenstva a informácií 

Poradenstvo a informácie by mali byť poskytované zo zdrojov, ktorým poľnohospodár  
dôveruje (inak je pravdepodobné, že ich budú ignorovať) a mali by vždy integrovať 
poradenstvo o ochrane s poradenstvom o tom, ako je možné ochranu zabezpečiť v rámci 
konkrétneho poľnohospodárskeho systému (pozri rámček 6.8). Poradcovia tiež zohrávajú 
kľúčovú úlohu premostenia medzi výskumníkmi a poľnohospodármi, a to tým, že identifikujú 
potreby poľnohospodárov, zhromažďujú praktické skúsenosti a aplikujú poznatky z výskumu 
na lokálne podmienky. Je dôležité zabezpečiť, aby poradcovia mali na výkon svojej činnosti 
potrebnú technickú spôsobilosť a odborné znalosti, predovšetkým v oblasti 
poľnohospodárstva v územiach Natura 2000. Poradenské služby môžu poskytovať aj miestne 
organizácie, ako sú mimovládne organizácie a združenia poľnohospodárov. Dostupnosť 
podpory z SPP pre poradenské a informačné služby je opísaná v oddiele 5.6. Je tiež dôležité 
využiť príležitosti na financovanie praktického odborného vzdelávania, získavania odborných 
zručností, workshopov a koučingu, demonštračných činností a návštev poľnohospodárskych 
podnikov a krátkodobých výmenných pobytov zameraných na riadenie poľnohospodárskych 
podnikov. Návštevy na farmách a výmenné pobyty medzi farmármi hrajú mimoriadne 
dôležitú úlohu pri podpore motivácie poľnohospodárov na vstup do agroenvironmentálnych 
schém a uplatňovania inovatívnych manažmentových postupov za účelom ochrany prírody 
(pozri prípadové štúdie z Írska, Nemecka, Českej republiky Rumunska, Rakúska a Holandska, 
uvedené v prílohe E, kde boli vytvorené efektívne poradenské systémy a zavedená 
pravidelná komunikácia s poľnohospodármi). 
 
Rámček 6.8 Integrované poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a ochrany prírody pre 
poľnohospodárov  

Program „Partnerbetrieb Naturschutz“ (Partnerstvo pre ochranu prírody) v nemeckom Rheinland-
Pfalz 
Iniciatíva „Partnerbetrieb Naturschutz“ ponúka poľnohospodárom integrované poradenstvo pre 
riadenie poľnohospodárskeho podniku v oblasti poľnohospodárstva a ochrany prírody a plánovanie 
na základe dialógu relevantných subjektov. Poradné tímy zahŕňajú environmentálnych aj 
agronomických poradcov. Poľnohospodár a poradný tím vedú dialóg a analyzujú situáciu v rámci 
poľnohospodárskeho podniku a okolitej krajiny. Plán ochrany sa vypracúva pre celý 
poľnohospodársky podnik a zahŕňa analýzu potenciálu poľnohospodárskeho podniku z hľadiska 
ochrany prírody a ciele ochrany na úrovni podniku. Využívajú sa pri tom mapy a letecké snímky a 
zohľadňujú sa kategórie chránených území, s osobitným zameraním na biotopy a druhy sústavy 
Natura 2000 a ciele ochrany vyplývajúce z rámcovej smernice o vode. Následne poľnohospodár spolu 
s poradným tímom vypracuje a odsúhlasí plán ochrany, ktorý je špecifický pre poľnohospodársky 
podnik. Poradný tím poskytuje priebežné individuálne poradenské služby, hodnotenie a spätnú 
väzbu. Výsledky sa vyhodnocujú spoločne každoročne. Poľnohospodári sa zaujímajú o problematiku, 
ktorá je špecifická pre ich podnik, ako napríklad aký vplyv bude mať extenzívny manažment 
pasienkov na produkciu mlieka? Aký je zmysel určitého manažmentového opatrenia? Aký je dopad 
nerealizovania určitého opatrenia?  Aké environmentálne zdroje, biotopy alebo druhy môžem 
chrániť v rámci svojho podniku? Poskytovanie presvedčivých odpovedí zo strany poradného tímu je 
kľúčovým prvkom pri budovaní dôvery v navrhované ochranné opatrenia. 
Zdroj: Prípadová štúdia Nemecka v prílohe E 
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6.6 Monitorovanie, hodnotenie a kontrola  

Odporúčania:  

• monitorovať prijatie a dosah opatrení vo vzťahu ku každému relevantnému biotopu a 
druhu v sústave Natura 2000, posúdiť implementáciu z hľadiska napĺňania cieľov a 
prehodnotiť návrh a implementáciu schémy, ak sa ciele neplnia 

• zabezpečiť, aby systémy zhromažďovania údajov boli od začiatku zabudované do 
procesov implementácie schém 

• zabezpečiť dostatočnú kapacitu na monitorovanie a hodnotenie výsledkov 

• špecifikovať požadované výstupy alebo „míľniky“ a definovať primerané 
monitorovacie postupy a ukazovatele, ktoré poľnohospodári môžu ľahko aplikovať a 
pochopiť 

• zapojiť poľnohospodárov do monitorovania a oznamovať im výsledky a hlavné závery 
príslušných hodnotení 

Zabezpečiť účinné monitorovanie a hodnotenie 

Účinné monitorovanie a hodnotenie je rozhodujúce pre to, aby bolo možné posúdiť účinnosť 
a efektívnosť opatrení pri dosahovaní ich cieľov a aby bolo umožnené postupné 
prispôsobovanie a zdokonaľovanie schém a postupov riadenia. 

Monitorovanie a hodnotenie sa musí vykonávať na rôznych úrovniach. Pravidelné 
monitorovanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou každého programu podporujúceho 
implementáciu sústavy Natura 2000. Monitorovanie by malo umožniť posúdenie 
opodstatnenosti zavedenia a dosahu opatrení, možných ťažkostí a obmedzení pri ich 
vykonávaní, ako aj ich vplyvu na sledované ciele ochrany. Medzi odporúčania na zlepšenie 
manažmentu je tiež dôležité integrovať vedecké monitorovanie a využívanie výsledkov 
výskumu (pozri rámček 6.9 a oddiel 4.3). 

Dôležité je vytvoriť systémy monitorovania, ktoré sa môžu uplatňovať aj na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, a využiť pri tom vhodné a ľahko overiteľné ukazovatele. 
Účasť poľnohospodárov na pravidelnom monitorovaní výsledkov dosiahnutých 
prostredníctvom vykonávania požadovaných opatrení sa ukázala ako veľmi účinný spôsob, 
ako zlepšiť ich účasť na implementácii opatrení. Veľmi dôležitá je aj širšia komunikácia 
cielená na vytvorenie pozitívneho verejného obrazu cieľových druhov a biotopov a uznanie 
tým, ktorí sa usilujú tieto druhy a biotopy chrániť. 

Členské štáty by mali integrovať výsledky pravidelných monitorovacích správ súvisiacich so 
sústavou Natura 2000 do mechanizmov financovania a podľa toho prehodnotiť existujúce 
politické nástroje. Osobitne je potrebné, aby boli výsledky monitoringu sústavy NATURA 
2000 integrované do tých opatrení poľnohospodárskej politiky, ktoré majú priamy vplyv na 
kľúčové druhy a biotopy asociované s poľnohospodárskou pôdou v sústave Natura 2000. Na 
účinné vykonávanie integrovaného programu kombinovaných opatrení je nevyhnutné 
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vypracovať spoločný informačný systém o údajoch, ktorý na úrovni lokalít v sústave Natura 
2000 prepojí dáta o poľnohospodárstve, botanike, zoológii a využívaní pôdy.  

Monitorovanie PRV sa bude vykonávať prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa vymedzia v 
novom spoločnom rámci pre monitorovanie a hodnotenie (bude zadefinovaný vo 
vykonávacích aktoch neskôr v roku 2014). Ukazovatele sa musia uplatňovať vo všetkých 
členských štátoch a musia zahŕňať spoločné kontextové ukazovatele pre lokality v sústave 
Natura 2000, stav ochrany poľnohospodárskych biotopov a poľnohospodárstvo v územiach s 
HNV. Členské štáty môžu zaviesť aj ďalšie ukazovatele, ktoré sú relevantné pre ich 
vnútroštátnu/regionálnu situáciu. Okrem týchto formálnych požiadaviek na hodnotenie 
môžu riadiace orgány ustanoviť „zrýchlené“ procesy interného preskúmania, ktoré počas 
prvých dvoch rokov schémy môžu poskytnúť veľmi efektívny spôsob identifikácie a riešenia 
problémov skôr, ako tieto ovplyvnia implementáciu, environmentálnu účinnosť alebo 
postoje poľnohospodárov.  

Hlavným cieľom monitorovacích a hodnotiacich činností na národnej alebo regionálnej 
úrovni je poskytnúť manažérom schém a tvorcom politiky spätnú väzbu o tom, ako dobre 
funguje sústava Natura 2000 a či dosahuje svoje ciele. Je to skutočne súčasť „aktívneho 
vzdelávacieho procesu“, ktorý umožňuje riadiacemu orgánu preskúmať a revidovať 
existujúce schémy a opatrenia a zlepšiť návrh budúcich schém a opatrení. V prípade, že sa 
manažmentové schémy pre sústavu Natura 2000 zavádzajú prvýkrát, pilotné testovanie a 
hodnotenie menšieho rozsahu môže zvýšiť ich účinnosť, akceptáciu a implementáciu. 

Rámček 6.9 Poľnohospodári a výskumníci spolupracujú pri optimalizácii ochrany druhov  

V Holandsku bol zavedený manažment poľnohospodárskej pôdy, ktorý zohľadňuje ekologické nároky 
škrečkov. Na jeho zavedení aktívne spolupracovali poľnohospodári a výskumní pracovníci. Výsledky 
výskumu a flexibilné manažmentové predpisy umožnili adaptívne riadenie. V dôsledku zlepšených 
poznatkov z výskumu a monitoringu škrečkov, ktorý uskutočnilo centrum Alterra, Wageningen & 
Radboud University Nijmegen, bolo možné upraviť manažment pôdy. Flexibilitu v manažmente 
pozemkov umožnila skutočnosť, že projekt bol v zmysle nariadení EÚ oficiálnym experimentom, 
ktorý umožnil zúčastneným stranám upraviť nariadenia a manažmentové postupy. Napríklad v 
ročných zmluvách s poľnohospodármi bolo dohodnuté vytvorenie 20 metrov širokého pásu pre 
škrečkov. Výskumníci každoročne kontaktovali poľnohospodárov, ktorých pôda mala optimálnu 
polohu z hľadiska výskytu škrečkov. 

K úspechu projektu významne prispelo aj priame a nepretržité poradenstvo a individuálna podpora 
poľnohospodárov. Počas projektu vedeckí pracovníci informovali poľnohospodárov a pomáhali im s 
výberom vhodných plodín a inými aspektmi ekologických nárokov škrečka. Odpovedali napríklad na 
jednoduché otázky ako „Je možné zberať úrodu?“ alebo „Našiel som nory, čo mám robiť?“. 
Koordinátor pre škrečka vykonáva monitorovanie, kontroluje výzvy na uzavretie nových dohôd o 
hospodárení a kontroluje dodržiavanie opatrení na manažment plodín. 

Zdroj: Prípadová štúdia z Holandska,  v Prílohe E. 
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ZOZNAM SKRATIEK 
SKRATKA CELÝ TEXT v slovenskom jazyku 
ANC Oblasť s prírodnými obmedzeniami (v minulosti LFA)  
BPS Základná platba 
SPP  Spoločná poľnohospodárska politika 
CLC CORINE Land Cover 
CMEF Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie  
EPFRV  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
EPZF Európsky poľnohospodársky záručný fond 
EFA Oblasť ekologického záujmu 
EFRR  Európsky fond regionálneho rozvoja 
ESF Európsky sociálny fond  
ESI fondy Európske štrukturálne a investičné fondy 
FAS Poľnohospodársky poradenský systém 
FCS Priaznivý stav ochrany  
GAEC Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky  
HNV Poľnohospodárstvo v oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou 
IACS Integrovaný administratívny a kontrolný systém 
LAG Miestna akčná skupina (v rámci iniciatívy Leader) 
LFA Znevýhodnené oblasti (v súčasnosti ANC) 
LIFE Finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie 
LPIS Informačný systém o pozemkoch (Land Parcel Information System) 
LULUCF Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (Land Use, Land Use 

Change and Forestry) 
MVO Mimovládna organizácia  
PAF Prioritizovaný akčný rámec  
CHOP  Chránené označenie pôvodu výrobku  
PES Platby za ekosystémové služby 
PRV Program rozvoja vidieka 
SAC, ÚEV Osobitné chránené územie podľa smernice o biotopoch, územie európskeho významu 
SAPS Zjednodušená platba na plochu  
SCI Lokalita európskeho významu podľa smernice o biotopoch 
SEA Strategické environmentálne hodnotenie   
SME Malý a stredný podnik  
SMR Zákonné požiadavky na manažment 
SPA, CHVÚ Osobitné chránené územie podľa smernice o vtákoch, chránené vtáčie územie  
SPS Zjednodušená platba na plochu 
UAA Využívaná poľnohospodárska pôda  
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