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1. Úvod 

Vyčlenenie území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV) vychádza z usmernení EK pre kategórie HNV 
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (European Commission, 2009). HNV – typ 2 predstavuje 
poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva, vyznačujúca sa vysokou 
diverzitou štruktúry krajiny a zastúpením poloprírodných prvkov (ďalej v texte ako HNV2). Prvý podnet 
na vyčlenenie tohto typu území HNV2 prišlo zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
(MPaRV SR, 2014), a ako podklad boli použité podklady z mapovania historických štruktúr 
poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) (Špulerová et al., 2011). HŠPK tvoria mozaikovité štruktúry 
extenzívne využívaných maloplošných prvkov orných pôd a trvalých poľnohospodárskych kultúr (trvalé 
trávne porasty – TTP, vinice, vysoko kmenné ovocné sady), resp. v súčasnosti nevyužívaných plôch 
s nízkym stupňom sukcesie. Ich tvar, členenie, orientácia, veľkosť, typ využitia, agrárne formy reliéfu 
(medze, terasy, kamenné múriky a iné), ako aj regionálne či lokálne odlišnosti, sú výsledkom interakcie 
prírodných podmienok, geografickej polohy, kultúrno-historického a hospodárskeho vývoja.  Sú živým 
dôkazom histórie vývoja vzťahu medzi krajinou a človekom. Postupnou sukcesiou, trvajúcou aj niekoľko 
storočí sa tu vytvorili poloprírodné biotopy, predstavujúce významné zdroje biodiverzity, ktoré sú 
viazané predovšetkým na medze, ale aj okraje poľných ciest, pôvodné lúky, pasienky, TTP na bývalých 
poliach opustených po kolektivizácii avšak nezasiahnutých intenzifikáciou a na rôzne podmáčané, resp. 
vysoko skeletnaté plôšky. Novodobé mozaiky poľnohospodárskej krajiny, ktoré vznikli po navrátení 
pozemkov pôvodným vlastníkom a užívateľom pozemkov po roku 1990, sa vyznačujú tiež mozaikovitou 
štruktúrou pozemkov, avšak zastúpenie poloprírodných prvkov (ako jeden z charakteristických znakov 
HNV pre typ 2) je často nízke. 

Cieľom monitoringu je hodnotenie vývoja poľnohospodárskej mozaikovej krajiny s nízkou intenzitou 
poľnohospodárstva so zastúpením poloprírodných biotopov a hodnotenie vplyvu podpory PRV, či 
prispieva k napĺňaniu programových cieľov. Predmetom tejto správy je monitoring 95 vybraných plôch 
HNV2, ktoré boli vyčlenené na úrovni registra pôdných parciel (LPIS – Land Parcel Identification System) 
(2013) pre posúdenie miery vplyvu PRV 2007-2013 (mapované v r. 2016), a následne aj v roku 2018 pre 
programové obdobie 2014-2020.  
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2. HNV typ 2 – Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou 
poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami 

Na stanovenie území s vysokou prírodnou hodnotou v poľnohospodárstve (HNV2) sme použili databázu 
rozšírenia HNV2 na Slovensku, ktorá bola vytvorená syntézou LPIS a HŠPK v r. 2014 (MPaRV SR, 2014), 
na základe podkladov z mapovania HŠPK (Špulerová et al., 2011). Pri inventarizácii HŠPK sme použili 
kombinované metódy vizuálnej interpretácie leteckých snímok a terénne mapovanie.  

Pre všetky štvorce s potenciálnym výskytom HŠPK boli presne vymedzené hranice na leteckej snímke, 
s využitím skúseností z terénneho mapovania a ich historický význam bol overený na základe 
porovnania s využitím zeme podľa historických vojenských máp z 50-tych rokov 20. storočia v mierke 
1 : 25 000. Pri vizuálnej interpretácii leteckých snímok boli pre digitalizované lokality HŠPK 
zaznamenávané nasledovné charakteristiky: stupeň využitia, prítomnosť prvkov využitia zeme, podiel 
nelesnej drevinovej vegetácie (NDV), tvar parciel, priebeh parciel, a pokiaľ bola viditeľná z leteckej 
snímky, tak aj prítomnosť agrárnych foriem reliéfu (viď. bližšie v metodike mapovania – kap. 3.2). 

Podľa spôsobu hospodárenia s pôdou a prevažujúceho spôsobu osídlenia boli vyčlenené 4 základné 
typy HNV2. Pri typizácii sme vychádzali z predpokladu, že takmer v každom type HNV2 sa vyskytuje 
orná pôda a TTP, a teda vyčlenenie typov HNV2 bolo urobené na základe prítomnosti nasledujúcich 3 
rozlišovacích charakteristických prvkov: rozptýlené osídlenie, vinohrady, ovocné sady. Základné typy 
HNV2 (obr. 1): 

 Územia s vysokou prírodnou hodnotou rozptýleného osídlenia. Hlavným rozlišovacím 
znakom je prítomnosť izolovaných stavebných objektov (minimálne 3) s priľahlými 
poľnohospodársky využívanými maloblokovými pozemkami (pozemky ornej pôdy, TTP, 
ovocných sadov, príp. vinohradov), väčšinou rôzneho tvaru. 

 Vinohradnícke územia s vysokou prírodnou hodnotou. Vyznačujú sa prítomnosťou 
maloblokových viníc, ktoré sa vyskytujú často ako dominantné, prítomné alebo s ojedinelým 
výskytom v kombinácii s ďalšími typmi využitia zeme ako sú ovocné sady, TTP a zriedkavo orná 
pôda. Prítomné sú tiež často terasy alebo kamenné múriky.  

 Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou. Predstavujú 
pestré mozaiky, ktoré tvoria parcely ornej pôdy, TTP a ovocných sadov. V niektorých oblastiach 
sú zachované medze alebo aleje okolo ciest s líniami ovocných stromov.  

 Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia s vysokou prírodnou hodnotou. Tvoria ich mozaiky 
ornej pôdy a TTP. Vyznačujú sa prítomnosťou agrárnych foriem reliéfu, ako sú terasy, 
stupňovité medze, kopy kamenia alebo valy. Na celkovom krajinnom ráze sa významne podieľa 
aj NDV, najčastejšie ako líniová alebo plošná, parcely majú spravidla úzkopásový tvar 
s orientáciou po vrstevnici. 

Pri prekryve vrstiev LPIS a HŠPK sa ukázali viaceré nezrovnalosti, ktoré vyplynuli z rôznych metodických 
prístupov a účelu mapovania, preto tu vznikla potreba aktualizácie a vytvorenia vrstvy HNV2 (Špulerová 
et al., 2016), ktorá by bola zaradená do registra pôd LPIS, vrátane doplnenia ďalších typov HNV2 (nielen 
historických), spĺňajúcich kritéria HNV2 (European Commission, 2009). Výmera HNV2 by mohla byť 
sledovaná ako základný indikátor pre monitoring HNV2 a hodnotenie dopadov PRV. 
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Obr. 1. Územia s vysokou prírodnou hodnotou – HNV2 v rámci SR (Zdroj: UKE SAV) 

Vysvetlivky: I. Územia s vysokou prírodnou hodnotou rozptýleného osídlenia, II. Vinohradnícke územia s vysokou 
prírodnou hodnotou, III. Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou, IV. 
Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia s vysokou prírodnou hodnotou 

Celková výmera mapovaných HŠPK bola 44 659 ha (Špulerová et al., 2011), z toho prekryv s vrstvou LPIS 
(2018) predstavuje výmeru 26 752,60 ha (60 %), oproti roku 2013 je to pokles o viac ako 5 tis. ha (Tab. 
1), čo je dôsledkom aktualizácie hraníc LPIS a opúšťania využívania poľnohospodárskych pozemkov. 
Najvýraznejší pokles sme zaznamenali pre vinohradnícke územia s vysokou prírodnou hodnotou, čo 
môže byť dôsledkom opúšťania ale aj tlakov na výstavbu a pod. 

Tab.1. Typy území HNV2 v rámci LPIS 

Typ  Názov Výmera (ha) 
LPIS 2013 

Výmera (ha) 
LPIS 2016 

Výmera (ha) 
LPIS 2018 

I. Územia s vysokou prírodnou hodnotou 
rozptýleného osídlenia 

  14 462,31  13 921,02 13 085,16 

II. Vinohradnícke územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 

   5 497,81  4 908,89 3 006,43 

III. Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 

   1 208,62  1 087,70 974,29 

IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 

 10 886,76  10 096.93 9 686,72 

Spolu 32 055,50  30 014,54 26 752,60 

Zdroj: UKE SAV – GIS prekrytie s LPIS   
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3. Metodika monitoringu a hodnotenia HNV2 

 

3.1. Výber a lokalizácia monitorovacích plôch 

Prítomnosť HNV2 bola overovaná v teréne pomocou leteckých snímok v súlade s definíciou 
a charakteristickými znakmi HNV2 (obr. 2), podľa ktorej sa tento typ HNV2 vyznačuje: vysokou 
diverzitou krajinnej pokrývky, zastúpením poloprírodných biotopov a extenzívnym spôsobom 
obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov. Mapovanou jednotkou bola samostatná lokalita 
HNV2 ako výsledok syntézy vrstiev HŠPK a LPIS, ktoré boli vybraté z mapovaných lokalít HŠPK v rámci 
inventarizácie a terénneho prieskumu v rokoch 2009-2011, keď bolo podrobne mapovaných 593 
z celkového počtu 3 014 lokalít identifikovaných na základe leteckých snímok. Mapované štvorce pre 
terénny prieskum HŠPK boli vygenerované zo štvorcovej siete vytvorenej v Google-Earth a vybrané 
náhodným štatistickým vzorkovaním, aby boli rovnomerne zastúpené v rámci prírodných sídelných 
spádových regiónov Slovenska (Miklós, 2002) 

 

Obr. 2. Charakteristika území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV2) (upravené podľa European 
Commission, 2009) 

Za účelom monitoringu zmien a sledovania programových účinkov PRV sme vybrali v roku 2016 
stratifikovane náhodným výberom 95 lokalít (výber z lokalít mapovaných v období mapovania HŠPK 
2009-2011), na ktorých bolo zopakované podrobne mapovanie podľa upravenej metodiky (kap. 3.2.). 
Pri lokalizácii monitorovacích plôch boli použité aj geografické kritéria na pomerne rovnomerné 
zastúpenie plôch v regiónoch, kde sa vyskytovali (obr. 3, tab. 2). Monitorovacie lokality sú zastúpené 
rôznymi typmi HNV2, na porovnanie boli vybrané plochy, ktoré boli podporené cez PRV 2007-2013 
(v rámci opatrenia agroenviroment, a zastúpenia významných biotopov) i plochy bez podpory. V roku 
2018 bol zopakovaný monitoring pre hodnotenie stavu HNV2 ku končiacemu obdobiu PRV 2014-2020.  
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Obr. 3. Vybrané monitorovacie plochy HNV2 (Zdroj: UKE SAV) 

Vysvetlivky: I. Územia s vysokou prírodnou hodnotou rozptýleného osídlenia, II. Vinohradnícke územia s vysokou 
prírodnou hodnotou, III. Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou, IV. 
Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia s vysokou prírodnou hodnotou 

Tab.2. Zoznam 95 vybraných monitorovacích lokalít 

Číslo 
lokality Kataster Okres HNV2 typ 

Výmera 
[km2]  

1 Sihelné Námestovo 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.24 

2 Rabčice Námestovo 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.033 

3 Rabčice Námestovo 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.064 

4 Zubrohlava Námestovo 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.066 

5 Ochodnica Kysucké Nové Mesto 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.085 

6 Zábiedovo Tvrdošín 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.073 

7 Terchová Žilina 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.013 

8 Terchová Žilina 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.09 

9 Snežnica Kysucké Nové Mesto 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.197 

10 Lysica Žilina 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.038 

11 Lysica Žilina 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.022 

12 Radoma Svidník 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.03 

13 Kobylnice Svidník 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.018 

14 Vojkovce Spišská Nová Ves 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.052 
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Číslo 
lokality Kataster Okres HNV2 typ 

Výmera 
[km2]  

15 Hrišovce Gelnica 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.057 

16 Nová Bošáca 
Nové Mesto nad 
Váhom 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.151 

17 Nová Bošáca 
Nové Mesto nad 
Váhom 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.077 

18 
Mýto pod 
Ďumbierom Brezno 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.129 

19 Beňuš Brezno 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.028 

20 Cabov Vranov nad Topľou 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.139 

21 Krahule Žiar nad Hronom 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.279 

22 Kopernica Žiar nad Hronom 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.167 

23 Honce Rožňava 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.036 

24 Lipovník Rožňava 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.023 

25 Látky Detva 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.025 

26 Detvianska Huta Detva 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.022 

27 Podkriváň Detva 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.191 

28 Podkriváň Detva 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.026 

29 Kráľovský Chlmec Trebišov 2. Vinohradnícke HŠPK 0.069 

30 Kráľovský Chlmec Trebišov 2. Vinohradnícke HŠPK 0.158 

31 Krupina Krupina 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.217 

32 Krupina Krupina 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.065 

33 Modra Pezinok 2. Vinohradnícke HŠPK 0.03 

34 Stredné Plachtince Veľký Krtíš 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.236 

35 Stredné Plachtince Veľký Krtíš 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.07 

36 Modrany Komárno 2. Vinohradnícke HŠPK 0.316 

37 Nána Nové Zámky 2. Vinohradnícke HŠPK 0.152 

38 Kamenný Most Nové Zámky 2. Vinohradnícke HŠPK 0.52 

39 Modra Pezinok 2. Vinohradnícke HŠPK 0.033 

40 Zábiedovo Tvrdošín 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.264 

41 Rudník Myjava 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.01 

42 Poriadie Myjava 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.027 

43 Krajné Myjava 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.016 

44 Dolná Súča Trenčín 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.022 

45 Košecké Rovné Ilava 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.031 

46 Divina Žilina 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.082 

47 Lodno Kysucké Nové Mesto 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.076 

48 Povina Kysucké Nové Mesto 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.057 

49 Fačkov Žilina 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.073 

50 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.025 

51 Štiavnik Bytča 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.051 



 

9 

 

Číslo 
lokality Kataster Okres HNV2 typ 

Výmera 
[km2]  

52 Krásna Hôrka Tvrdošín 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.069 

53 Krásna Hôrka Tvrdošín 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.087 

54 Novoť Námestovo 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.356 

55 Horný Štefanov Tvrdošín 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.118 

56 Sklené Turčianske Teplice 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.087 

57 Župkov Žarnovica 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.055 

58 Kunešov Žiar nad Hronom 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.133 

59 Prenčov Banská Štiavnica 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.048 

60 
Vígľašská Huta-
Kalinka Detva 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.119 

61 Látky Detva 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.037 

62 Čierny Balog Brezno 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.205 

63 Osrblie Brezno 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.108 

64 Čierny Balog Brezno 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.143 

65 Selce Banská Bystrica 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.422 

66 Polomka Brezno 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.021 

67 Telgárt Brezno 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.008 

68 Utekáč Poltár 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.091 

69 
Kokava nad 
Rimavicou Poltár 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.106 

70 Píla Lučenec 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.07 

71 Vinica Veľký Krtíš 2. Vinohradnícke HŠPK 0.004 

72 Veľký Kamenec Trebišov 2. Vinohradnícke HŠPK 0.016 

73 Viničky Trebišov 2. Vinohradnícke HŠPK 0.019 

74 Černochov Trebišov 2. Vinohradnícke HŠPK 0.08 

75 Jalová Snina 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.036 

76 Nová Sedlica Snina 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.086 

77 Veľký Lipník Stará Ľubovňa 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.276 

78 Veľký Lipník Stará Ľubovňa 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.015 

79 Hôrka Poprad 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.035 

80 Majerka Kežmarok 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.047 

81 Veľký Sulín Stará Ľubovňa 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.051 

82 Závada Levoča 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.134 

83 Uloža Levoča 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.112 

84 Nálepkovo Gelnica 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.182 

85 Úhorná Gelnica 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.095 

86 Krompachy Spišská Nová Ves 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.081 

87 Krajné Čierno Svidník 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.03 

88 Zemianske Lieskové Trenčín 
3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.05 

89 Oravská Lesná Námestovo 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.278 

90 Zázrivá Dolný Kubín 1. HŠPK rozptýleného osídlenia 0.043 
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Číslo 
lokality Kataster Okres HNV2 typ 

Výmera 
[km2]  

91 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 2. Vinohradnícke HŠPK 0.009 

92 Slavoška Rožňava 

3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.028 

93 Kobeliarovo Rožňava 

3. Oračinovo-lúčno-pasienkovo-sadové 
HŠPK 0.027 

94 Liptovská Teplička Poprad 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.262 

95 Liptovská Teplička Poprad 4. Oračinovo-lúčno-pasienkové HŠPK 0.289 

 

Vysvetlivky:  I. Územia s vysokou prírodnou hodnotou rozptýleného osídlenia, II. Vinohradnícke územia s vysokou 
prírodnou hodnotou, III. Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou, IV. 
Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia s vysokou prírodnou hodnotou, Ochrana biotopov poloprírodných 
a prírodných trávnych porastov: Biotop B: mezofilné trvalé trávne porasty 

 

3.2. Metodika mapovania HNV2 

Pre potreby monitoringov HNV2 realizovaných v roku 2016 a v roku 2018 bol upravený terénny 
formulár, ktorý bol pôvodne používaný na mapovanie HŠPK v roku 2009 (Špulerová et al., 2009) a ako 
charakteristiky HNV2 boli v teréne zaznamenávané:  

 stupeň využitia – vyjadruje celkový charakter mozaiky vo vzťahu k využívaniu 
a obhospodarovaniu pozemkov: (1) Pravidelne obhospodarované mozaiky – viac ako 70 % 
obhospodarovaných pozemkov, (2) Občasne využívané, popr. čiastočne opustené zatrávnené 
mozaiky (30–70 % občasne alebo pravidelne obhospodarovaných pozemkov na lokalite) alebo 
(3) Prevažne opustené mozaiky, zarastajúce NDV (podiel obhospodarovaných pozemkov do 30 
%). 

 Využitie zeme – zaznamenávali sme prítomnosť prvkov využitia zeme v kategóriách: orná pôda 
(obhospodarovaná, úhor, záhrady, okrasné záhrady), TTP (využívané, nevyužívané), vinice 
(kolíkový vinohrad, opustený kolíkový vinohrad, drôtenkový vinohrad, opustený drôtenkový 
vinohrad, kombinovaný vinohrad, opustený kombinovaný vinohrad, novozaložený vinohrad), 
ovocné sady (vysokokmenný sad, opustený vysokokmenný sad, gaštanica, opustená gaštanica, 
nízkokmenný sad, opustený nízkokmenný sad), ostatné prvky v krajine, vrátane stavebných 
objektov v rámci mozaiky alebo v tesnom susedstve (lazové usadlosti, opustené objekty, 
vinárske domce, chaty alebo rekreačné objekty, iné stavby v krajine), prítomnosť NDV a tiež 
agrárnych foriem reliéfu (AFR). Pre jednotlivé prvky sme zaznamenávali prítomnosť prvkov 
označované ako X – s pokryvnosťou od 5–50 % v rámci jednej lokality, dominanciu D – 
s pokryvnosťou prvku viac ako 50 % v rámci lokality alebo ojedinelý výskyt O – s pokryvnosťou 
prvku v rámci lokality do 5 %. K jednotlivým prvkom sme zaznamenávali aj informácie 
o spôsobe obhospodarovania – kosenie (1x, 2x ročne, menej ako 1x ročne), pasenie (dobytok, 
ovce, kozy, kone ťažné, kone agroturistika), košarovanie (počet DJ na jednotku plochy), 
používanie hnojív (organické, priemyselné – objem na ha), údržba medzí (kosenie, udržiavacie 
odstraňovanie drevín/prerezávka drevín, bez manažmentu, postupujúca sukcesia), prvky 
tradičného obhospodarovania (tradičné sušenie sena alebo slamy, používanie tradičného 
náradia) 

 tvar parciel – úzko súvisí so spôsobom osídľovania ako aj intenzitou delenia pozemkov 
v procese dedenia, resp. s rastom počtu obyvateľov. V teréne sme zaznamenávali tvar parciel: 
(1) úzkopásový – dve paralelné strany parcely sú výrazne dlhšie ako ďalšie dve, (2) 
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štvoruholníkový – ani jedna strana parcely nie je výrazne dlhšia ako druhá alebo (3) iný tvar 
parciel. 

 priebeh parciel – podobne ako tvar parciel, aj priebeh parciel úzko súvisí so spôsobom 
obhospodarovania a usporiadania pozemkov, preto sme v teréne rozlišovali priebeh parciel 
voči reliéfu: (1) prevažne po vrstevnici – hranice parciel vedú súbežne alebo prevažne po 
vrstevnici, (2) prevažne po spádnici – hranice parciel v prevažnej dĺžke kopírujú sklon reliéfu 
(zdola hore) alebo (3) zmiešaný. 

 Zastúpenie poloprírodných prvkov a ich charakteristiky – zaznamenávali sme typ 
poloprírodných biotopov (1. TTP, 2. ovocné sady, 3. NDV: 3.1. solitér, 3.2. stromoradie, 3.3. 
skupina stromov, 3.4. živý plot, 3.5. krovinové spoločenstvá, 4. ekotónové spoločenstvá, 5. 
agrárne formy reliéfu: 5.1. terasy alebo stupňovité medze (prevažne zatrávnené), 5.2. valy, 5.3. 
kopy, 5.4. múriky, 6. vodné biotopy a mokrade: 6.1. brehové lesné porasty, 6.2. vŕbové 
brehové porasty, 6.3. nelesné brehové porasty, 6.4. vodné plochy, 6.5. mokrade, slatiny, 6.6. 
prameniská, 7. skalné biotopy), ich veľkosť, kód biotopu podľa príslušnosti k biotopom 
európskeho alebo národného významu; stupeň prirodzenosti vegetácie (1. umelý, 2. prírode 
cudzí, 3. podmienene prírode vzdialený, 4. podmienene prírode blízky, 5. prírode blízky, 6. 
prírodný); stupeň využívania (1. pravidelné využívané, 2. občas udržiavané – občasná údržba 
biotopov raz za 3-5 rokov, 3. dlhodobo nevyužívané, opustené), spojitosť drevinového porastu 
(1. spojitý – šírka medzier do 1 násobku výšky, 2. prerušovaný – šírka medzier 2-4 násobok 
výšky, 3. rozpojený – medzery nad 5 násobok výšky); 

 Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce biotop/lokalitu – pre mapované biotopy národného 
alebo európskeho významu sme uvádzali všetky známe, alebo predpokladané dopady 
a aktivity podľa číselníka prílohy formulára SDF (Standard Data Form. – viď. Príloha 1), tiež 
intenzita (v škále A = vysoká, B = stredná, C = nízka) a  vplyv na lokalitu (+ = pozitívny, 0 = 
neutrálny, - = negatívny). 

 Významné druhy a biotopy – pozorovaný výskyt endemitov, chránených alebo ohrozených, 
resp. inváznych druhov. Zoznam pozorovaných chránených druhov uvádzame podľa vyhlášky 
MŽP 492/2006 Z.z., endemitov (Kliment, 1999), a  ohrozených a  vzácnych druhov rastlín 
a  živočíchov podľa aktuálneho Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska (Eliáš et al., 
2015). Zaznamenávali sme tiež druhy nepôvodné a  invázne (Medvecká, Kliment et. al., 2012). 
Pre jednotlivé druhy sme zaznamenávali veľkosť populácie, doplňujúce poznámky týkajúce sa 
rozšírenia druhov v  rámci biotopov a  pod. 

 Poznámka k súčasnému využitiu – poznámky zistené v teréne k využívaniu, k histórii 
využívania, k ochrane územia, ochrane prírodných zdrojov na základe porovnania mapových 
podkladov alebo rozhovorov s miestnymi obyvateľmi.  

 Fotodokumentácia – fotodokumentáciu sme robili pre každý mapovaný objekt, podľa 
možnosti sme používali fotoaparát so zaznamenávaním GPS súradníc. Snaha bola urobiť min. 
1 fotografiu so širším pohľadom na lokalitu, ktorá môže byť doplnená ďalšími detailnými 
fotografiami na významné poloprírodné alebo krajinné prvky. 

Informácie získané terénnym výskumom z 95 monitorovacích plôch sú spracované pomocou 

Geografického informačného systému na základe mapovania diverzity krajinnej pokrývky, ktoré bolo 

založené na vizuálnej interpretácie leteckých snímkov. Formuláre pre zber dát zahŕňajúce podrobné 

charakteristiky lokalít HNV2 boli uložené v elektronickom formulári do databázy HNV2 v programe 

Microsoft Officce Access.  
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3.3. Formulár pre zber dát 

Formulár na mapovanie území s vysokou prírodnou hodnotou HNV2 
I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Meno mapovateľa I.   Meno mapovateľa II.   Dátum:     

Región:          Kód mapového štvorca:      Názov lokality:  

II. CHARAKTERISTIKA HNV 

Stupeň využitia lokality:  
1. Pravidelne obhospodarované mozaiky – viac ako 70 % pozemkov v polygóne (1a. Prevažne zachované pôvodné využívanie  mozaík, 1b.  Prevažne zatrávnené bývalé mozaiky, 
pravidelne obhospodarované); 2. Občasne využívané, popr. čiastočne opustené zatrávnené mozaiky (30 – 70 % občasne alebo pravidelne obhospodarovaných pozemkov na 
lokalite); 3. Prevažne opustené mozaiky, zarastajúce NDV (obhospodarovanie pozemkov do 30 %). 
 

Tvar parciel Úzko pásové  Pravidelné 4-uholníkové  Iný tvar parciel  
 

Priebeh parciel voči reliéfu Prevažne po vrstevnici  Prevažne po spádnici  Zmiešaný  

Využitie zeme: zastúpenie prvkov využitia zeme a ich charakteristika (% rozlohy z GIS pre jednotlivé vrstvy) 
Prítomnosť dominantného prvku s pokryvnosťou viac ako 50% v rámci polygónu zaznačíme písmenom D, prítomnosť zastúpených prvkov s pokryvnosťou od 5-50% polygónu - X, 
ojedinelé výskyt prvku do 5% – O.  

 Prítomnosť prvku (D,X,O) v 
rámci celej mozaiky 

Manažment/ Spôsob 
obhospodarovania 

Bližšia charakteristika,  

1. Orná pôda    

1.1 Orná pôda – obhospodarovaná    napr. pestované plodiny 

1.2 Úhory   v rámci striedavého obhospodarovania, alebo prejav opúšťania 

1.3. Záhrady    

1.4. Okrasné záhrady    

2. TTP    

2.1. TTP využívané    
2.2. TTP nevyužívané    
3. Vinohrady    
3.1. Kolíkový vinohrad    
3.2. Drôtenkový vinohrad    
3.3. Kombinovaný vinohrad    
3.4. Novozalož. kolíkový vinohrad    
3.5. Opustený kolíkový vinohrad     
3.6. Opustený drôt. vinohrad    
3.7. Opustený komb. vinohrad     
4. Ovocné sady    
4.1 Vysoko kmenný sad    Druhy ovocných drevín 

4.2. Opustený vysoko kmenný sad   Druhy ovocných drevín, doba opustenia, stav 

4.3. Gaštanica    
4.4 Opustená gaštanica    
4.5. Nízkokmenný sad    
4.6. Opustený nízkokmenný sad    
5. Ostatné krajinné prvky    
5.1. Lazové usadlosti    
5.2. Vinárske domce    
5.3. Opustené objekty    
5.4. Chaty, rekreačné objekty    
5.5. Cesty, úvozy    
5.6. Odvodňovacie rigoly    
5.7. Drobné stavby v krajine (prvky 
drobnej architektúry1. božie muky, 
kríže, sochy,  2. pivnice vínne, 3. 
pivnice na iné poľnohospodárske 
produkty, 4. senníky, 5. studničky, 
6. prístrešky, 7. váhové studne, 8. 
Poľovnícke prístrešky, kŕmelce) 

   

5.8. Agrozariadenia (salaše a pod.)    
5.9. Iné    
6. Nelesná drevinová 
vegetácia 

   

7. Agrárne formy reliéfu    
Spôsob obhospodarovania/manažment: kosenie: 1x, 2x ročne, menej ako 1x ročne, pasenie: dobytok, ovce, kozy, kone ťažné, kone agroturistika / , košarovanie 
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Zastúpenie poloprírodných prvkov:  

Číslo Typ 
poloprírodných 

prvkov 

Zemepisné 
súradnice 

Šírka 
(m) 

Výška 
(m) 

Kód 
biotop

u 

Stupeň 
prirodzenosti 

Stupeň 
využívani

a 

Spojitosť 
drev. 

porastu 

Pokrvnosť (%) Dominantné 
druhy 

s.z.š. v.z.d. E3 E2 E1 

              
              
              
              
              

Zem. súradnice: súradnice, kde je robený záznam pre konkrétny typ prvku 
Typ poloprírodných biotopov: 1. TTP, 2. Ovocné sady, 3. NDV (3.1. Solitér, 3.2. Stromoradie, 3.3. Skupina stromov, 3.4. Živý plot, 3.5. Krovinové spoločenstvá), 4. 
Ekotónové spoločenstvá, 5. Agrárne formy reliéfu (5.1. terasy alebo stupňovité medze (prevažne zatrávnené), 5.2. valy, 5.3. kopy, 5.4. múriky), 6. Vodné biotopy a mokrade 
(6.1. brehové lesné porasty, 6.2. vŕbové brehové porasty, 6.3. nelesné brehové porasty, 6.4. vodné plochy, 6.5. mokrade, slatiny, 6.6. prameniská), 7. Skalné biotopy,  
Šírka, výška: rozmery v m.  
Kód biotopu: kód biotopu podľa príslušnosti k biotopom európskeho alebo národného významu (Stanová, Valachovič et al. 2002, Ružičková a kol., 1996) 
Stupeň prirodzenosti: charakter vegetácie: 1. umelý, 2. prírode cudzí, 3. podmienene prírode vzdialený, 4. podmienene prírode blízky, 5. prírode blízky, 6. prírodný; 
Stupeň využívania: 1. pravidelné využívané, 2. občas udržiavané - občasná údržba biotopov raz za 3-5 rokov, 3. dlhodobo nevyužívané, opustené 
Spojitosť drevinového porastu: 1. spojitý (šírka medzier do 1 násobku výšky), 2. prerušovaný (šírka medzier 2-4 násobok výšky), 3. rozpojený  (medzery nad 5 násobok 
výšky) 

 
Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce biotop/lokalitu 

Kód Intenzita % z plochy Vplyv (+,0,-) Kód Intenzita % z plochy Vplyv (+,0,-) 

        

        

        

Kód: dopady a aktivity podľa SDF (v prílohe), Intenzita: A. vysoká, B. stredná, C. nízka, Vplyv na lokalitu: + pozitívny, 0 neutrálny, -negatívny  

Významné druhy a biotopy Krajinársky a kultúrne významné stromy, chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, invázne druhy, biotopy 

národného alebo európskeho významu.  
Kat Druh / kód biotopu Zemepisné súradnice Biotop Veľkosť 

populácie 
Poznámka 

s.z.š. v.z.d. 
       
       
       

Kat: S – významný strom; O – ohrozený alebo vzácny druh; I – invázny druh; B – významný biotop.  
Biotop: kód podľa súčasného využitia krajiny 1.1. –  7, Veľkosť populácie: kategórie: 1. do 10 jedincov, 2.  11 až 50, 3. 51-100, 4. viac ako 100 jedincov. 
V prípade biotopov  a významných drevín stĺpce „Biotop“ a „veľkosť populácie“ nevypĺňame. 
 

Poznámka k súčasnému využitiu (k zmenám využitia zisteným v teréne, alebo porovnaním starších mapových podkladov, informácie o ochrane územia, 

ochrana prírodných zdrojov  a pod.) 

 

 

Fotodokumentácia (fotografie ukladáme pod názvom: Číslo mapového štvorca _číslo polygónu s poradovým písmenom fotky (a, b, c)_meno autora, napr. 

4502_1a_spulerova.jpg) 
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3.4. Hodnotenie charakteristík HNV2 

Tento typ HNV sa vyznačuje extenzívnou formou využívania a mozaikovou štruktúrou, zastúpením 
poloprírodných prvkov a vysokou diverzitou krajinnej pokrývky. 

Na základe priestorových údajov získaných v teréne a mapovania využívania zeme sme hodnotili tieto 
charakteristiky HNV2 ako indikátory zmien:  

 intenzita využívania produkčných pozemkov – hodnotenie na základe stupňa využitia a spôsobu 
obhospodarovania, zvýšenie/zníženie intenzity využívania TTP z hľadiska kosenia, pasenia, 
zarastania NDV, úhorovania alebo orania ornej pôdy. Lokality so stupňom využívania 1 alebo 2 
predstavujú pravidelné obhospodarované mozaiky, ktoré sú ukazovateľom aktívneho 
poľnohospodárstva a teda nižšej marginalizácie. 

 pokryvnosť poloprírodných biotopov – indikátor hodnotí proporcionálnu (%) a absolútnu zmenu 
v rozsahu a premene kategórií zastúpenia poloprírodných biotopov v rokoch 2016 – 2018 (ha), tiež 
sme hodnotili zastúpenie jednotlivých typov poloprírodných biotopov, ako aj podiel 
obhospodarovaných a neobhospodarovaných typov týchto biotopov, na základe charakteristík 
zisťovaných priamo v teréne.  

 štruktúra využívania a diverzita krajinnej pokrývky – zmeny v zastúpení prvkov využitia zeme – 
pribúdanie/ubúdanie ornej pôdy resp. TTP, vinohradov, ovocných sadov, NDV. Tento ukazovateľ je 
založený na foto-interpretácii satelitných snímok zameraný na využitie krajinnej pokrývky a dáva 
obraz zmien a dynamiky s ohľadom na ekosystémy HNV2. Zmeny sme hodnotili na základe 
priestorovej štruktúry územia, ktorá udáva diverzitu krajiny na základe počtu typov ekosystémov 
na 1 ha. Pre hodnotenie zmien diverzity krajiny sme použili vybrané krajinné indexy. Pre výpočet 
sme použili nástroj Spatial Analyst v programe Arc Map 10.0. Diverzita, čiže rôznorodosť využívania 
krajiny je vyjadrená Shannonovým indexom diverzity (SDI). Je významná pre správne fungovanie 
ekologických procesov a ekosystémov. Shannonov index kvantifikuje diverzitu krajiny pomocou 
dvoch komponentov: počtu jednotlivých typov využitia zeme a rovnomernosti rozmiestnenia typov 
využitia zeme. Priestorovú heterogenitu (fragmentáciu) krajinnej mozaiky u sledovaných lokalít je 
možné vyjadriť veľkosťou plôch prvkov využitia zeme (MPS), dĺžkou hraníc prvkov využitia zeme 
(ED) a počtom plôch prvkov využitia zeme (NumP). Na rozdiel od diverzity krajiny sa tu neberie do 
úvahy početnosť typov využitia zeme. 

Pre hodnotenie “net” vývoja HNV2 podľa vyššie spomenutých indikátorov bola použitá metóda čistých 

účinkov programu, t.j. porovnanie podporených plôch s nepodporenými. Posudzovali sme stav ku 

koncu programového obdobia 2013 (hodnotené v r. 2016) so stavom mapovania v roku 2018. 
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4. Výsledky hodnotenia monitorovacích plôch 
1. SIHELNÉ 

Dátum mapovania: 2.10.2018  

Prírodno-sídelný spádový región: 
Námestovský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 23,89 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne kosenie (+), A01 pestovanie (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: mozaiky TTP a ornej pôdy: obhospodarované, lúky kosené na 
seno, TTP s NDV pri vleku – mulčované, veľké parcely pri vleku 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 90,24% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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2. RABČICE I 

Dátum mapovania: 03.10.2018 

Prírodno-sídelný spádový región: 
Námestovský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,3 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: štvoruholníkový 
Priebeh parciel:  zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A01 pestovanie (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
dotovaná plocha, rozširuje sa výstavba, 
včelie úle na hranici záujmového územia 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 58,61 % 
Dotácia: áno (v roku 2013 nie) 

 
  



 

17 

 

3. RABČICE II. 

Dátum mapovania: 03.10.2018 

Prírodno-sídelný spádový región: 
Námestovský 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno-
pasienkovo-sadové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 6,44 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03 kosenie (+), 
A04.02.02 neintenzívne pasenie – ovce 
(1) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
súčasť CHVÚ Horná Orava 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 90,08% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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4. ZUBROHLAVA 

Dátum mapovania: 03.10.2018 

Prírodno-sídelný spádový 
región: Námestovský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno-
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 6,61 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 
pestovanie (0), A03.02 
neintenzívne kosenie (+), D01.01 
poľné cesty (-), E01.02 nesúvislá 
urbanizácia (-) 
Poznámka k súčasnému 
využívaniu: pravidelne obhospodarovaná mozaika ornej pôdy a TTP, striedavé obhospodarovanie, 
rozširovanie individuálnej bytovej výstavby  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 68,04% 
Dotácia: nie 
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5. OCHODNICA 

Dátum mapovania: 02.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Kysucký 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno-
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 8,53 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po 
vrstevnici 
Aktivity na ploche: A10.01 odstránenie živých plotov, krovín a mladiny (+),A11 poľnohospodárske 
aktivity nešpecifikované vyššie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zachované obhospodarovanie, starostlivosť o sady – kosenie, 
vysádzanie nových sadov 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 97,44% 
Dotácia: áno 
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6. ZABIEDOVO I 

Dátum mapovania: 
03.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový 
región: Tvrdošínsky 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-
lúčno-pasienkové územia 
s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 
7,31 ha 
Stupeň využitia: 3 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia (0),A10.01 odstránenie živých 
plotov, krovín a mladiny (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zlepšenie stavu, čistenie plôch, výrub drevín (začali brať dotácie 
na časť plochy), naďalej prevláda TTP nevyužívané 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 85,98% 
Dotácia: nie 
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7. TERCHOVÁ I. 

Dátum mapovania: 

01.10.2018 

Prírodno-sídelný 
spádový región: 
Žilinský 
Typ HNV: IV. 
Oráčinovo-lúčno-
pasienkové územia 
s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha 
lokality: 1,28 ha 
Stupeň využitia: 3 
Tvar parciel: 
Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A04.02.01 neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok (-),A03.03 opustenie pôdy / 
nedostatok kosenia (-),  G05.09 oplotenie (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: bez výraznejšej zmeny využívania, individuálne pasené kravy, 
čiastočne deštrukcia medzí 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 98,22% 
Dotácia: nie 
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8. TERCHOVÁ II. 

Dátum mapovania: 01.10.2018 

Prírodno-sídelný spádový región: 
Žilinský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno-
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 9,04 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+),  A03.03 
nedostatok kosenia (0), F04.02 zber 
(huby, lišajníky, ostružiny, atď.) (0), 
B07 lesnícke aktivity nešpecifikované 
vyššie (0),  K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
Stav nezmenený, dominujú využívané TTP, čiastočne zastúpené aj občasne využívané, pokračuje 
zarastanie medzí 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 85,98% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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9. SNEŽNICA 

Dátum mapovania: 02.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Žilinský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 19,7 ha 
Stupeň využitia: 2  
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A04.02.01 neintenzívne 
pasenie – hovädzí dobytok (+), A04.02.02 
neintenzívne pasenie – ovce (1), G05.09 oplotenie 
(0), I01 druhové invázie (-), A01 pestovanie (0), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zvýšenie využívania v časti lokality – pribudlo pasenie oviec, kôz 
a dobytka, v inej časti aj zarastanie 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 95,02% 
Dotácia: nie 
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10. LYSICA I. 

Dátum mapovania: 02.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Žilinský 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno-
pasienkovo-sadové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,8 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné; Štvoruholníkové 
Priebeh parciel: Prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: A04.02.01 
neintenzívne pasenie – hovädzí dobytok 
(+), A01 pestovanie (0), G05.09 
oplotenie (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: trvalo extenzívne využívané – pribudlo ornej pôdy i úhorovanie, 
výsadba ovocných stromov, pasenie – dobytok  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 82,77% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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11. LYSICA II 

Dátum mapovania: 02.10.2018 

Prírodno-sídelný spádový región: 
Žilinský 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno-
pasienkovo-sadové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 2,18 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Štvoruholníkové; 
Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po 
vrstevnici 
Aktivity na ploche: A11 ostatné 
poľnohospodárske aktivity 
nešpecifikované (+), A03.02 neintenzívne kosenie (+),  A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia 
(0), I01 druhové invázie (-), A01 pestovanie (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: stav obhospodarovania takmer nezmenený 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 73,3% 
Dotácia: nie 
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12. RADOMA HRADISKO 

Dátum mapovania: 09.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Svidnícky 
Typ HNV: I. Územia s vysokou 
prírodnou hodnotou rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 3,02 ha 
Stupeň využitia: 1  
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie 
(+), A03.02 neintenzívne kosenie (+), 
I01 druhové invázie (-), A02.02 zmena plodiny (+), A02.03 premena travinnej vegetácie na ornú pôdu 
(+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: striedavé obhospodarovanie – orná pôda a TTP 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 87,6% 
Dotácia: áno čiastočne 
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13. KOBYLNICE 

Dátum mapovania: 09.10.2018  
Prírodno-sídelný spádový región: 
Hanušovský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 1,99 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Úzkopásové  
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: K02.01 sukcesia (-), 
A03.03 opustenie pôdy/ nedostatok kosenia 
(0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: bez 
zmeny, plocha stále málo využívaná a viac 
zarastá 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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14. VOJKOVCE 

Dátum mapovania: 09.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Spišskonovoveský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno -
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 5,23 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: bez zmeny 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 91,36% 
Dotácia: áno (v roku 2013 nie) 
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15. HRIŠOVCE 

Dátum mapovania: 08.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Spišskonovoveský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno -
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 5,87 ha 
Stupeň využitia: 3 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A04.01.02 
intenzívne pasenie – ovce (-), A10.01 
odstránenie živých plotov, krovín 
a mladiny (+), K01.01 erózia (-), K02.01 
sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: stav obhospodarovania podobný ako v predchádzajúcom období 
mapovania – pokračuje trend zarastania NDV 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: áno 

 
  



 

30 

 

16. NOVÁ BOŠÁCA I. 

Dátum mapovania: 22.08.2018  

Prírodno-sídelný spádový región: 
Piešťanský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou 
prírodnou hodnotou rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 15,1 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po 
vrstevnici 
Aktivity na ploche: A04.02.01 
neintenzívne pasenie – hovädzí 
dobytok (+), A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A10.01 odstránenie 
živých plotov, krovín a mladiny (+), 
A04.02.03 neintenzívne pasenie – kone (+), G01.02 pešia turistika, jazdectvo a  bezmotorové 
zariadenia (0), E01.03 rozptýlené osídlenie (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: stabilne využívané územie, tvorené TTP (dotované) a mozaikami 
TTP a ornej pôdy (nedotované) 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 84,14% 
Dotácia: áno čiastočne 
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17. NOVÁ BOŠÁCA II. 

Dátum mapovania: 
22.08.2018 
Prírodno-sídelný spádový 
región: Piešťanský 
Typ HNV: I. Územia 
s vysokou prírodnou 
hodnotou rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 
7,39 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A04.02 
neintenzívne pasenie 
(+),A01 pestovanie (0), 
A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), F03.01 poľovníctvo (0), H05.01 odpadky a pevný odpad (-), G05.09 oplotenie (0), 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zvýšenie obhospodarovania územia – pribudla orná pôda, 
kosenie lúk, pasenie dobytka, úhorové obhospodarovanie 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 75,79% 
Dotácia: nie 
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18. MÝTO POD ĎUMBIEROM 

Dátum mapovania: 11.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Brezniansky 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno -
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 12,39 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po 
vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+), 
A04.02.02 neintenzívne pasenie – ovce (+), A01 pestovanie (0), A03.01 intenzívne kosenie alebo 
intenzifikácia (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: mierne zvýšenie obhospodarovania – mierne pribudla orná 
pôda,  TTP sa pravidelnejšie kosia 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 96,32% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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19. FILIPOVO (K.Ú.BEŇUŠ) 

Dátum mapovania: 11.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Heľpianský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 2,63 ha 
Stupeň využitia: 3 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po 
vrstevnici 
Aktivity na ploche: K02.01 
sukcesia (-), D02.01 elektrické a telefónne vedenie (0), A10.01 odstránenie živých plotov, krovín 
a mladiny (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: pokračujúci trend zarastania, čistenie náletov drevín pod 
elektrickým vedením, sukcecia – výmladky drevín po výrube 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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20. CABOV 

Dátum mapovania: 09.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Michalovský 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkovo- sadové územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 13,92 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Prevažne po 
spádnici 
Aktivity na ploche: K02.01 
sukcesia (-), A03.02 neintenzívne kosenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: stárnuce ovocné sady – neobnovované  (jablká nezbierané), 
kosené – mulčované (biomasa ponechaná na ploche), 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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21. KRAHULE 

Dátum mapovania: 11.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový 
región: Žiarský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 27,82 
ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové, iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný  
Aktivity na ploche: A03.01 intenzívne kosenie alebo intenzifikácia (0), A04.02.02 neintenzívne 
pasenie – ovce (+), G01.02 pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: nezmenený stav, pravidelne obhospodarované TTP s kamennými 
valmi so vzrastlými drevinami 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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22. KOPERNICA 

Dátum mapovania: 11.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Žiarský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 16,56 ha 

Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne kosenie (+), K04.05 škody spôsobené hlodavcami (vrátane 
poľovnej zveri) (-), G05.09 oplotenie (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: TTP pravidelne kosené, súkromný pozemok (zákaz vstupu) 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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23. HONCE 

Dátum mapovania: 10.10.2018  
Prírodno-sídelný spádový región: 
Rožňavský 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkovo-sadové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,33 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie  (+), A01 
pestovanie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: udržiavaný stav využívania – TTP a ovocné sady 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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24. LIPOVNÍK 

Dátum mapovania:  10.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Rožňavský 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkovo-sadové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,08 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: A10.01 
odstránenie živých plotov, krovín a mladiny (+), K02.01 sukcesia (-), A03.02 neintenzívne kosenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: pestrá mozaika s TTP, ovocnými sadmi, NDV, z lokality pekné 
výhľady na hrad Krásnu Hôrku 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: áno 
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25. LÁTKY I. 

Dátum mapovania: 31.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Detvianský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou 
prírodnou hodnotou rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 2,54 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+), A04.02.01 
neintenzívne pasenie – hovädzí 
dobytok (+), G05.09 oplotenie (0), 
A01 pestovanie (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: obhospodarovanie prakticky nezmenené 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 85,37% 
Dotácia: áno 

 
  



 

40 

 

26.  DETVIANSKA HUTA 

Dátum mapovania: 31.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región 
Detviansky 
Typ HNV: I. Územia s vysokou 
prírodnou hodnotou rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 2,23 ha 
Stupeň využitia: 1  
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne kosenie (+), A01 pestovanie (0), E01.03 rozptýlené osídlenie 
(+), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: mierne zvýšenie obhospodarovania 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 86,11% 
Dotácia: nie 
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27. PODKRIVÁŇ I. (K.Ú. HRIŇOVÁ) 

Dátum mapovania: 30.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Detvianský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou 
prírodnou hodnotou rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 15, 4 ha 
(pokles o 15, 65 ha) 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Prevažne po 
vrstevnici 
Aktivity na ploche: A04.02 
neintenzívne pasenie (+), A01 
pestovanie (0), E01.03 rozptýlené 
osídlenie (+), G01.02 pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia (0), A10.01 odstránenie 
živých plotov, krovín a mladiny (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: obhospodarovanie prakticky nezmené 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 82,43% 
Dotácia: nie 
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28. PODKRIVÁŇ II. (K.Ú. HRIŇOVÁ) 

Dátum mapovania: 30.10.2018  
Prírodno-sídelný spádový región: 
Detvianský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou 
prírodnou hodnotou rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 6,22 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie 
(0), G02.10 iné športové / rekreačné 
zariadenia (0), A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.02.01 neintenzívne 
pasenie – hovädzí dobytok (+), A04.02.02 neintenzívne pasenie – ovce (+), A04.02.03 neintenzívne 
pasenie – kone (+), E01.03 rozptýlené osídlenie (0), D01.01 chodníky, poľné cesty, cyklotrasy (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: využívanie prakticky nezmenené – orná pôda, menej TTP, 
pasenie malých stád, resp. niekoľko kusov kráv, oviec, kone 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 55,09% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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29. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC I. 

Dátum mapovania: 10.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Kráľovskýchlumecký 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 6,87 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (0), 
D01.01 chodníky, poľné cesty, cyklotrasy 
(0), E04 stavby, budovy v krajine (0), G05.04 vandalizmus (-), A10 zmena štruktúry poľnohospodárskej 
pôdy (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: obhospodarovanie pozemkov zachované, len malé zmeny - 
obnova vinohradu, vysadený nový sad 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 26,39% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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30. KRÁLOVSKÝ CHLMEC II. 

Dátum mapovania: 10.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Kráľovskýchlumecký 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 15, 43 ha 
(pokles výmery o 4, 04 ha) 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: I01 druhové invázie 
(-), A01 pestovanie (0), A03 kosenie (+), K02.01 sukcesia (-), D01.01 chodníky, poľné cesty, cyklotrasy 
(0), A10.01 odstránenie živých plotov, krovín a mladiny (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: mierne zvýšenie obhospodarovania, pribudli drôtenkové 
vinohrady, čistenie drevín na medziach 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 48,96% 
Dotácia: nie 
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31. KRUPINA I. 

Dátum mapovania: 08.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Krupinský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou prírodnou 
hodnotou rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 20,59 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné; Úzkopásové 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (0), A03.02 
neintenzívne kosenie (+), E01.03 rozptýlené 
osídlenie (+), G02.10 iné športové / rekreačné 
zariadenia (0), F03.01 poľovníctvo (0), G05.09 
oplotenie (0)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: využívanie prakticky nezmenené – obhospodarovaná orná pôda 
a TTP, ovocné sady 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 86,31% 
Dotácia: áno 
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32. KRUPINA II. 

Dátum mapovania: 08.10.2018 

Prírodno-sídelný spádový región: 
Krupinský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou prírodnou 
hodnotou rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 6,47 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (0), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+), 
D01.01 chodníky, poľné cesty, 
cyklotrasy (0), G01.02 pešia turistika, 
jazdectvo a bezmotorové zariadenia (0), 
I01 druhové invázie (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: stav využívania nezmenený - pravidelne obhospodarovaná celá 
plocha, ekoinfo chodník o regióne, značený turistický chodník, i cyklochodník, včelárenie 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 65,47% 
Dotácia: nie 
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33. MODRA I. 

Dátum mapovania: 26.09.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Pezinský 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 2,99 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie 
(0), A03.02 neintenzívne kosenie 
(+), A04.02.04 neintenzívne 
pasenie – kozy (+), E04.01 
poľnohospodárske stavby – 
záhradné domčeky (0), G05.09 
oplotenie (0), I01 druhové invázie (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: mozaiky vinohradov a ostatných produkčných plôch tvoriace 
záhradkársku oblasť 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 73,38%  

Dotácia: nie 
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34. HORNÉ LAZY (K.Ú. STREDNÉ PLACHTINCE) 

Dátum mapovania: 30.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Krtíšský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou prírodnou 
hodnotou rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 23,57 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A04.02.01 
neintenzívne pasenie – hovädzí dobytok 
(+), A03.01 intenzívne kosenie (0) ,E01.03 
rozptýlené osídlenie (+), 
Poznámka k súčasnému využívaniu: využívanie územia bez zmeny, obhospodarované TTP so širokými 
valmi a kamenitými kopami so vzrastlými drevinami 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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35. ŠPANÍ LAZ (K. Ú. STREDNÉ PLACHTINCE) 
Dátum mapovania: 30.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Krtíšský 
Typ HNV: I. Územia s vysokou prírodnou 
hodnotou rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 6, 85 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02ne intenzívne 
kosenie (+), D01.01 chodníky, poľné 
cesty, cyklotrasy (0), E01.03 rozptýlené 
osídlenie (0), G02.10 iné športové / 
rekreačné zariadenia (0), G02.09 
pozorovanie prírody (+), A10.01 odstránenie živých plotov, krovín a mladiny (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zvýšenie obhospodarovania – čistenie plôch, odstraňovanie 
náletov drevín, čistenie kamenných kôp, súkromný pozemok (rampa) 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: áno 
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36. MODRANY 

Dátum mapovania: 29.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Komárňanský 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 32,63 ha 
(pokles výmery o 0,03 ha) 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie 
(0), A03.02 neintenzívne kosenie (+), 
E04.01 poľnohospodárske stavby – 
vinohradnícke domce a pivnice (+), 
G05.09 oplotenie (0), K02.01 sukcesia 
(+), 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zníženie vinohradníckeho využívania a ornej pôdy celkovo, v 
niektorých častiach naopak novozaložené vinohadrady a sady 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 60,46% 
Dotácia: nie 
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37. NÁNA 

Dátum mapovania: 30.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Štúrovský 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 15,21 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný  
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (0), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+), I01 
druhové invázie (-),K02.01 sukcesia (-), 
E04.01 poľnohospodárske stavby – 
vinohradnícke domce a pivnice (+), 
Poznámka k súčasnému využívaniu: vinohradnícke mozaiky, mierne zvýšenie využívania územia – 
pribúdajú sady i drôtenkové vinice 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 57,57% 
Dotácia: nie 
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38. KAMENNÝ MOST 

Dátum mapovania: 10.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Štúrovský 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 51,96 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche:  A01 pestovanie (0), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+),  E04.01 
poľnohospodárske stavby – 
vinohradnícke domy (0), I01 druhové 
invázie (-), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: vinohradnícke mozaiky – mierne zvýšenie intenzity 
obhospodarovania, pribúdanie novozaložených drôtenkových vinohradov i sadov 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 30,09% 
Dotácia: áno čiastočne 
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39. MODRA II.  

Dátum mapovania: 26.09.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Pezinský 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,19 ha 
(pokles výmery o 0,08 ha) 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Iné 
Priebeh parciel: Zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (0), F04.02 zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.) (-),K02.01 
sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: pokles využívania, občas založený ovocný sad 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 53,88% 
Dotácia: áno 
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40. ZABIEDOVO 

Dátum mapovania: 03.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Tvrdošínsky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 26,36 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: Úzkopásové 
Priebeh parciel: Prevažne po spádnici 
Aktivity na plocheA03.02 neintenzívne 
kosenie (+), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  
obhospodarované mozaiky TTP a kamenných valov miestami so vzrastlými drevinami 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie (v roku 2013 áno) 
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41. RUDNÍK 

Dátum mapovania: 18.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Novomestský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 0,96 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové, štvoruholníkové, iné 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche:  A03.02 neintenzívne kosenie (+), E01.03 rozptýlené osídlenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: využívanie nezmenené, udržiavané mozaiky TTP a ovocných 
sadov pri rozptýlenom osídlení 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100 % 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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42. PORIADIE 

Dátum mapovania: 19.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový 
región: Novomestský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 2.67 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: štvoruholníkové, iné 
Priebeh parciel: , prevažne po 
spádnici, zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+), A05.01 
chov husí, zajace (+) 
Poznámka k súčasnému 
využívaniu:  zachované 
obhospodarovanie územia – živé 
udržiavané mozaiky TTP, ornej pôdy, ovocných sadov pri rozptýlenom osídlení, pôvodne tu boli 
historické mlyny 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 85 % 
Dotácia: nie 
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43. KRAJNÉ 

Dátum mapovania: 19.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Novomestský 
Typ HNV:  III. Oráčinovo-lúčno- pasienkovo- 
sadové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 0,96 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+) 

Poznámka k súčasnému využívaniu:  
zachované pravidelné využívanie – mozaika 
kosených TTP s NDV na medziach 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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44. DOLNÁ SUČA 

Dátum mapovania: 19.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Dubnický 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 2,22 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: iné 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne kosenie 
(+) 

Poznámka k súčasnému využívaniu:  
zachované využívanie, pravidelne kosené 
mozaiky TTP, NDV (solitérna – na kopách 
kamenia, líniová), ovocné sady na okraji 
plochy 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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45. ZLIECHOV (K.Ú. KOŠECKÉ ROVNÉ) 

Dátum mapovania: 18.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Púchovský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,1 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný, prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), A03.02 
neintenzívne kosenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zachované 
pravidelné obhospodarovanie pozemkov, mozaika TTP 
a NDV na terasách, orná pôda ojedinele, NDV na 
terasách mimo LPIS 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 95% 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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46. DIVINA  

Dátum mapovania: 19.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Považskobystrický 
Typ HNV:  III. Oráčinovo-lúčno- pasienkovo- 
sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 8,24 ha 
Stupeň využitia: 3 
Tvar parciel: úzkopasové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche:  
A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia (-) 
K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému 
využívaniu:  Nevyužívaná, nekosená, 
zarastajúca plocha, ohrozenie sukcesiou.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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47. LODNO 

Dátum mapovania: 19.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Žilinský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 7,6 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: iné 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A04.02.02 
neintenzívne pasenie – ovce (+), A10.01 
odstránenie živých plotov, krovín 
a mladiny (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
mierne zlepšenie obhospodarovania – v minulosti takmer nevyužívané, dnes prepásané 
a odstraňovanie krovín  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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48. POVINA 

Dátum mapovania: 18.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Žilinský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 5,7 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.02.01 neintenzívne pasenie - 
hovädzí dobytok (+), A04.02.02 neintenzívne 
pasenie - ovce (+), A10.01 odstránenie živých 
plotov, krovín a mladiny (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  
zlepšenie obhospodarovania (v r. 2010 
takmer opustené), v súčasnosti prepásanie 
a čistenie zarastajúcich pasienkov od drevín 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 98% 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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49. FAČKOV 

Dátum mapovania: 18.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Žilinský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 7,31 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  
zlepšenie obhospodarovania, celá plocha 
tvorená terasovanou mozaikou TTP a NDV, 
pravidelne kosená, NDV v rámci mozaiky 
vyčlenená z LPIS 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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50. HORNÝ VADIČOV 

Dátum mapovania: 24.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Žilinský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 2,53 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche:  
A03.02 neintenzívne kosenie (+) 
Poznámka k súčasnému 
využívaniu:  kosené TTP aspoň raz ročne, v 
jednej línií pás ovocných drevín, okolo 
nová výstavba.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 
100% 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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51. ŠTIAVNIK 

Dátum mapovania: 24.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Považskobystrický 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 0,96 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: iné 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+); A04.02 neintenzívne pasenie 
(+); A10.01 odstránenie živých plotov, 
krovín a mladiny (+); E01.03 rozptýlené 
osídlenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
Extenzívne využívané pasienky, čiastočne 
kosené a spásané. Na ploche sú chaty - starostlivosť o okolie, odstráňovanie naletových drevín, 
výsadba ovocných stromov a podobne.   
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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52. TVRDOŠÍN I. (K.Ú. KRÁSNA HÔRKA)  

Dátum mapovania: 24.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Tvrdošínsky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 6,9 ha  
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche:  
A03.02 neintenzívne kosenie (+) 
A10.01 odstránenie živých plotov, krovín a 
mladiny (+)  
Poznámka k súčasnému využívaniu: zlepšenie 
obhospodarovania, kosené sú aj medze, tiež 
na nich boli odstránené kroviny.   
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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53. TVRDOŠÍN II. (K.Ú. KRÁSNA HÔRKA)  

Dátum mapovania: 24.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Tvrdošínsky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 8,7 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne kosenie 
(+); A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia 
(-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zlepšenie 
obhospodarovania, extenzívne využívané bývalé 
pasienky so stupňovitými medzami, kosené 
(respektíve mulčované) asi raz ročne.   
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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54. NOVOŤ 

Dátum mapovania: 24.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Námestovský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 35,63 ha 
Stupeň využitia: 1a 
Tvar parciel: štvoruholníkové 
Priebeh parciel: prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche:  A01 pestovanie (+); A03.02 
neintenzívne kosenie (+); A04.02.01 neintenzívne 
pasenie - hovädzí dobytok (+); D01.01 chodníky, 
poľné cesty, cyklotrasy (0); D02.01 elektrické a 
telefónne vedenie (0); K01.01 erózia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: Zachované 
využitie plochy - mozaika OP, TTP a NDV. 
zaznamenaná tradičné sušenie sena. 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 85% 
Dotácia: nie 
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55. ŠTEFANOV NAD ORAVOU (K.Ú. HORNÝ ŠTEFANOV)  

Dátum mapovania: 24.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Tvrdošínsky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 11,82 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: iný 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+); A04.02 neintenzívne pasenie (+); 
D01.01 chodníky, poľné cesty, cyklotrasy (0); 
K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zachované 
využívanie, čiastočne využívané, čiastočne 
opustené TTP.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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56. SKLENÉ 

Dátum mapovania: 25.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Turčianskoteplický 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 8,7 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové, iné 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.01 intenzívne kosenie 
alebo intenzifikácia (0); A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.01.02 intenzívne pasenie - ovce 
(0), A04.02.01 neintenzívne pasenie - hovädzí 
dobytok (+), F03.01 poľovníctvo (+), G05.09 
oplotenie (0), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: mozaika prevažne využívaných kosených a pasených TTP a medzí, 
z ktorých niektoré sú bez NDV a tiež sú kosené a spásané, niektoré sú porastené NDV v rôznom 
sukcesnom štádiu, alebo dreviny sú pravidelné zrezávané a prerieďované. Celkove došlo k nárastu 
intenzity poľnohospodárskeho využívania oproti predchádzajúcemu obdobiu.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 – Ekologické poľnohospodárstvo 
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57. ŽUPKOV 

Dátum mapovania: 25.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Žiarsky 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 5,45 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A03.01 intenzívne kosenie 
alebo intenzifikácia (-), A11 
poľnohospodárske aktivity 
nešpecifikované vyššie (0); K02.01 
sukcesia (-); K04.05 škody spôsobené 
hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
Mozaika kosených TTP a medzí väčšinou porastených vzrastlou NDV v rôznom stupni sukcesného 
vývoja, produkčné plochy sú často narušené diviačou zverou, niektoré sú prihnojované a dosievané. 
Celkove možno pozorovať oživenie poľnohospodárskej činnosti na produkčných plochách. 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  100% 
Dotácia: M10 – Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie 
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58. KUNEŠOV 

Dátum mapovania: 26.10.2018 
Prírodno-sídelný spádový región: Žiarsky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 13,31 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A03.03 opustenie pôdy/ 
nedostatok kosenia (-), A04.01.02 intenzívne 
pasenie - ovce (0), A04.02.01 neintenzívne 
pasenie - hovädzí dobytok (0); G02.09 
pozorovanie prírody (+); H05.01 odpadky a 
pevný odpad (-); K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  Mozaika využívaných kosených a pasených TTP a menej 
využívaných TTP, oddelených medzami porastenými prevažne NDV rôzneho stupňa sukcesie.   
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 95% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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59. PRENČOV 

Dátum mapovania: 12.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Štiavnický 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 4,8 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), 
A02.03 premena travinnej vegetácie na 
ornú pôdu (+), A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.02.01 neintenzívne 
pasenie - hovädzí dobytok (+), A10.01 
odstránenie živých plotov, krovín a 
mladiny (+), D02.01 elektrické a telefónne vedenie (-), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: Mozaika ornej pôdy a kosených a pasených TTP s medzami so 
vzrastlou NDV v rôznom štádiu sukcesie,alebo je NDV na medziach prerieďovaná a zrezávaná. V 
porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zvýšeniu intenzity obrábania v dôsledku rozorania 
väčšej časti plochy.    
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 40% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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60. VÍGĽAŠSKÁ HUTA-KALINKA 

Dátum mapovania: 12.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Zvolenský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 11,88 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: nepravidelný 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.01.02 intenzívne pasenie - 
ovce (-), E01.03 rozptýlené osídlenie (+); 
E04.01 poľnohospodárske stavby (-); 
G05.09 oplotenie (-); K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  Oplotená mozaika tvorená  TTP, skupinami vzrastlej NDV v 
sukcesnom štádiu často na kamenitých rozložitých valoch a kopách. V polygóne sa vyskytuje mobilný 
salaš pre potreby chovu oviec. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím intenzita využívania stúpla v 
dôsledku pasenia.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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61. LÁTKY II.  

Dátum mapovania: 12.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Detviansky 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 3,66 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: pravidelné 4-uholníkové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: 
A04.01.02 intenzívne pasenie - ovce, hovädzí 
dobytok (-), A11 poľnohospodárske aktivity 
nešpecifikované vyššie (-), B 07 lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie (0), G05.09 oplotenie (-), K 
02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: lokalitu tvorí viacero oplotených pozemkov TTP, dosť intenzívne 
pasené, niektoré TTP sú menej využívané. Plochy, resp. línie NDV sú v rôznom štádiu sukcesie, v rámci 
plochy sa vyskytuje sklad dreva, navážka zeminy a balíky sena.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 90% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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62. ČIERNY BALOG 

Dátum mapovania: 13.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: Brezniansky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 20,5 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne kosenie 
(+), A04.02.01 neintenzívne pasenie – hovädzí 
dobytok (+), A04.02.02 neintenzívne pasenie – 
ovce (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: výrazné 
zlepšenie obhospodarovania (v r. 2010 prevažne 
opustené), v súčasnosti pravidelne obhospodarované mozaiky TTP a NDV, ojedinele políčka ornej 
pôdy a úhor 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 99% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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63. OSRBLIE 

Dátum mapovania: 13.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Brezniansky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 10,77 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), 
A04.02 neintenzívne pasenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  mierne zlepšenie obhospodarovania, pravidelne kosené TTP na 
terasách, terasy/medze zriedkavejšie kosené, udržiavané, NDV vyčlenená z LPIS 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 97 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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64. ČIERNY BALOG II 

Dátum mapovania: 13.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Brezniansky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 14,27 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.02.02 neintenzívne pasenie 
– ovce (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  
zlepšenie obhospodarovania, pravidelne 
kosené, pasené mozaiky terasovaných TTP a NDV 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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65. SELCE 

Dátum mapovania: 13.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Banskobystrický 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 42,15 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: iný tvar parciel 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.02.02 neintenzívne pasenie 
- ovce (+), E 01.02 (+), E01.03 rozptýlené 
osídlenie (+), E04.01 poľnohospodárske 
stavby (0), G05.09 oplotenie (-); K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:   Komplex zvyškov tradičnej poľnohospodárskej krajiny vo forme 
medzí a kamenitých kôp porastených prevažne  NDV v sukcesnom štádiu vývoja a TTP prevažne 
pravidelne obhospodarovaných, v  súčasnosti pasených ovcami košarovanými v ploche. V porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím možno pozorovať určitú intenzifikáciu poľnohospodárskeho využívania. 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 95% 
Dotácia: nie 
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66. POLOMKA 

Dátum mapovania: 18.06.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Heľpiansky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 2,07 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A04.02.01 neintenzívne pasenie – hovädzí dobytok (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  zlepšenie obhospodarovania, pravidelne pasené TTP na 
terasách, terasy nepravidelne udržiavané od náletov drevín 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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67. TELGÁRT 

Dátum mapovania: 18.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Heľpiansky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 0,82 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.01 intenzívne 
kosenie alebo intenzifikácia (+), A04.02.01 
neintenzívne pasenie – hovädzí dobytok (+), 
A04.02.02 neintenzívne pasenie – ovce (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
zachované pravidelné obhospodarovanie – terasované TTP 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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68. UTEKÁČ 

Dátum mapovania: 18.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Hnúšťanský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia  
Celková rozloha lokality: 9,08 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové, iný 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.02.01 neintenzívne pasenie – hovädzí dobytok (+), E01.03 rozptýlené osídlenie (0), D01.01 
chodníky, poľné cesty, cyklotrasy (+), D02.01 elektrické a telefónne vedenie (0), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  zlepšenie obhospodarovania – pravidelne kosené, prepásané 
mozaiky TTP, NDV pri rozptýlenom osídlení (chalupi), obhospodarovaná pôda miestnym súkromne 
hospodáriacim roľníkom 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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69. KOKAVA NAD RIMAVICOU 

Dátum mapovania: 18.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Hnúšťanský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného 
osídlenia 
Celková rozloha lokality: 10,61 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: štvoruholníkové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A 01. pestovanie (+), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+), 
A03.03 opustenie pôdy / nedostatok 
kosenia (-), A04.02 neintenzívne 
pasenie (+), D01.01 chodníky, poľné 
cesty, cyklotrasy (+), E01.03 rozptýlené 
osídlenie (+), G05.09 oplotenie (+), K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: Mozaika prevažne TTP, NDV v rôznom štádiu sukcesie a menších 
vysokokmenných sadov pri obydliach. Pribudli oplotené pozemky v rámci ornej pôdy a pasienkov, 
došlo k určitému oživeniu obhospodarovania.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 85% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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70. PÍLA (LUČENECKÝ REGIÓN)  

Dátum mapovania: 18.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Lučenecký 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 6,99 ha 
Stupeň využitia: 1   
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+), 
A04.02.01 neintenzívne pasenie - hovädzí 
dobytok (+); A04.02.02 neintenzívne 
pasenie - ovce (+); A04.02.04 
neintenzívne pasenie - kozy (+); E01.03 rozptýlené osídlenie (+); G05.09 oplotenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: Zachovaná mozaika TTP, ovocných sadov a NDV, ojedinele orná 
pôda. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím stupla intenzita pasenia a obrábania TTP, klesol podiel 
ornej pôdy.  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 90% 
Dotácia: nie 
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71. VINICA 

Dátum mapovania: 18.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Krtíšsky 
Typ HNV: II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 0,43 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), 
E01.03 rozptýlené osídlenie (+) 
Poznámka k súčasnému 
využívaniu:  Neoplotená drôtenková 
vinica na betónových a kovových 
stĺpoch, väčšia časť oraná, resp. 
úhorovaná, menšia časť zatrávnená. 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 10% 
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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72. VEĽKÝ  KAMENEC 

Dátum mapovania: 18.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Kráľovskochlmecký 
Typ HNV:  II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 1,57 ha 
Stupeň využitia: 3 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+); 
A03.03 opustenie pôdy / nedostatok 
kosenia (+/-); I01  druhové invázie (-); K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: prevažne opustená mozaika, zeleninové políčka a 
obhospodarované vinice ojedinele, chatka  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 95% 
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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73. VINIČKY 

Dátum mapovania: 18.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Trebišovský 
Typ HNV:  II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 1,94 ha 
Stupeň využitia: 1a 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po 
spádnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie 
(+), A10.01 odstránenie živých 
plotov, krovín a mladiny (+); A11 poľnohospodárske aktivity nešpecifikované vyššie (0); D01.01 
chodníky, poľné cesty, cyklotrasy (0); E04.01 poľnohospodárske stavby (-), K02.01 sukcesia (-/0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:   
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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74. ČERNOCHOV 

Dátum mapovania: 19.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Trebišovský 
Typ HNV:  II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 7,96 ha 
Stupeň využitia: už nie HNV2, úplná 
zmena na veľkoblokové vinice 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel:  prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (0); 
A02.02 zmena plodiny (-), A02.03 premena 
travinnej vegetácie na ornú pôdu (-), A10 
zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 
(-); A10.01 odstránenie živých plotov, 
krovín a mladiny; A11 poľnohospodárske aktivity nešpecifikované vyššie (0); E04.01 poľnohospodárske 
stavby (0); G05.09 oplotenie (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  Úplná zmena z mozaík HŠPK na intenzívne obhospodarované 
vinice, odstránenie medzí a prirodzených biotopov, oplotenie celého pozemku. 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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75. JALOVÁ 

Dátum mapovania: 19.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Sninský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,64 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: štvoruholníkové, 
úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  
mierne zlepšenie obhospodarovania, 
pravidelne kosené terasované TTP, 
ojedinelý výskyt ornej pôdy 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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76. NOVÁ SEDLICA 

Dátum mapovania: 14.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: Uličsko 
Ubliansky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 8,6 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: štvoruholníkové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+), 
A03.02 neintenzívne kosenie (+), A10.01 
odstránenie živých plotov, krovín a mladiny (+), 
D01.01 chodníky, poľné cesty, cyklotrasy (-), 
D02.01 elektrické a telefónne vedenie (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  
mierne zlepšenie obhospodarovania, 
mozaika TTP na terasách, odstraňovanie náletov drevín pod elektrickým vedením, NDV väčšinou 
nezaradená do LPIS 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: nie 
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77. VEĽKÝ LIPNÍK I 

Dátum mapovania: 20.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Zamagurský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 27,58 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+), A04.02.01 
neintenzívne pasenie - hovädzí 
dobytok (+), D01.01 chodníky, poľné 
cesty, cyklotrasy, F03.01 poľovníctvo 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  pasené TTP na svahu, vo vyšších častiach terasy, miestami s 
NDV na okrajoch 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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78. VEĽKÝ LIPNÍK II 

Dátum mapovania: 20.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Zamagurský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 1,46 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: iné 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie; 
A03.02 neintenzívne kosenie; D01.01 
chodníky, poľné cesty, cyklotrasy; 
G01.02 pešia turistika, jazdectvo 
a  bezmotorové zariadenia 
Poznámka k súčasnému využívaniu: zachované využívanie, TTP v strmších častiach a orná pôda  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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79. HÔRKA 

Dátum mapovania: 20.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Popradský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3,48 ha 
Stupeň využitia: 1a 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie, A04.02.01 neintenzívne 
pasenie - hovädzí dobytok (+), G05.09 
oplotenie,  
Poznámka k súčasnému využívaniu: zachované pravidelné využívanie – mozaika kosených a 
pasených TTP s NDV naokrajoch terás; zachované medze. 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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80. IHĽANY (K.Ú. MAJERKA)  

Dátum mapovania: 20.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: Popradský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 4,67 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+), A04.02.01 neintenzívne pasenie - 
hovädzí dobytok (+), F03.01 poľovníctvo, 
G02.09 pozorovanie prírody (vtáčie budky na 
okraji plochy) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:   mozaika 
pasených a kosených TTP s medzami a NDV na 
okrajoch terás  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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81. SULÍN (K.Ú. VEĽKÝ SULÍN)  

Dátum mapovania: 21.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Ľubovniansky 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 5,09 ha 
Stupeň využitia: 1a 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+), A04.02.01 
neintenzívne pasenie - hovädzí 
dobytok (+), D02.01 elektrické a telefónne vedenie, G05.09 oplotenie 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  pasené a kosené TTP so zachovanými medzami a terasami, orná 
pôda mimo polygón 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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82. LEVOČA (K.Ú. ZÁVADA)  

Dátum mapovania: 25.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Levočsko Podhradský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 13,42 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie, A04.02.02 
neintenzívne pasenie - ovce, E04 
budovy v krajine (0),  
Poznámka k súčasnému 
využívaniu:  zachované pravidelné obhospodarovanie pozemkov, mozaika TTP a NDV na strmších 
častiach  
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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83. ULOŽA 

Dátum mapovania: 25.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Levočsko Podhradský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 11,19 
ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+), G02.09 
pozorovanie prírody 
Poznámka k súčasnému 
využívaniu: kosené TTP, väčšina NDV vylúčená z LPIS, NDV na bokoch terás, v blízkosti prameň sv. 
Jána, prítomnosť fotografov (výhľadový bod na Tatry) 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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84. NÁLEPKOVO 

Dátum mapovania: 25.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Rožňavský 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 18,21 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové, 
štvoruholníkové, iné 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A04.02.01 neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok (+); D01.01 chodníky, poľné 
cesty, cyklotrasy (0); K01.01 erózia (-); K02.01 sukcesia (-/0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  plocha je prepásaná, postupne však zarastá 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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85. ÚHORNÁ 

Dátum mapovania: 25.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Rožňavský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 9,49 ha 
Stupeň využitia: 3 
Tvar parciel: úzkopásové, 
štvoruholníkové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A04.02.01 
neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok 
(+); K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  pokračujúce opúšťanie lokality zarastajúce mozaiky TTP s NDV 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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86. KROMPACHY 

Dátum mapovania: 26.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový 
región: Spišskonovoveský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou 
prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 8,05 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po 
vrstevnici, prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie (+); A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia (-); A10.01 odstránenie živých 
plotov, krovín a mladiny (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  zachované extenzívne využívanie terasovaných TTP s NDV, 
čistenie plôch od náletov drevín  
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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87. KRAJNÉ ČIERNO 

Dátum mapovania: 28.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Svidnícky 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkovo- sadové územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 3 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: iný tvar parciel 
Priebeh parciel: prevažne po 
vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 
neintenzívne kosenie, A11 
poľnohospodárske aktivity 
nešpecifikované vyššie (včelárstvo, 
úle) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: kosené TTP, NDV vyrezané z LPIS, prítomné úle (2 ks)  
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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88. MELČICE-LIESKOVÉ (K.Ú. ZEMIANSKE LIESKOVÉ)  

Dátum mapovania: 27.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Trenčiansky 
Typ HNV: IV. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 
Celková rozloha lokality: 5 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: iné 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne 
kosenie (+) 

Poznámka k súčasnému využívaniu: 
zachované obhospodarovanie, 
pravidelne kosená mozaika TTP a NDV, 
NDV vyčlenená mimo LPIS 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: nie 
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89. ORAVSKÁ LESNÁ 

Dátum mapovania: 28.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Námestovský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 27,86 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: štvoruholníkové 
Priebeh parciel: prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche:  
A01 pestovanie (+); A03.02 neintenzívne 
kosenie (+); A04.02.04 neintenzívne 
pasenie - kozy (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
Zachované využívanie, kosenie, pastva kôz 
aj orná pôda, na lokalite studničky.    
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 85% 
Dotácia:  nie 
 

 



 

104 

 

90. ZÁZRIVÁ 

Dátum mapovania: 28.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: Žilinský 
Typ HNV:  I. HŠPK rozptýleného osídlenia 
Celková rozloha lokality: 4,31 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A04.02.02 neintenzívne 
pasenie - ovce (+); D02.01 elektrické a 
telefónne vedenie (0); E01.03 rozptýlené 
osídlenie (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
Zachované využívanie, udržiavané mozaiky 
TTP a NDV, tiež ovocné dreviny – slivky, 
okolo výstavba nových chát.   
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: nie 
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91. TURŇA NAD BODVOU 

Dátum mapovania: 28.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Moldavský 
Typ HNV:  II. Vinohradnícke územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 0,91 ha 
Stupeň využitia: 1 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po 
spádnici 
Aktivity na ploche: A03.01 
intenzívne kosenie alebo 
intenzifikácia (+) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  zachované pravidelné obhospodarovanie pozemkov, vybraná 
iba časť vinohradníckej mozaiky – do LPIS zaradené iba plochy TTP 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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92. SLAVOŠKA 

Dátum mapovania: 12.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Rožňavský 
Typ HNV: III. Oráčinovo-lúčno- 
pasienkovo- sadové územia 
s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 2,81 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: zmiešaný 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie 
(+), A03.02 neintenzívne kosenie (+), 
mulčovanie (0) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  zachované pravidelné využívanie mozaiok ornej pôdy, TTP 
a ovocných sadov, spolu so zatrávnenými medzami 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 90% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
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93. KOBELIAROVO 

Dátum mapovania: 13.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: Rožňavský 
Typ HNV:  III. Oráčinovo-lúčno- pasienkovo- sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 2,68 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A03.02 neintenzívne kosenie (+); G05.09 oplotenie (0); K02.01 sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu:  zniženie intenzity obhospodarovania, mozaika TTP a ovocných 
sadov s ojedinelými medzami 
Zastúpenie poloprírodných biotopov: 100% 
Dotácia: M11 (Ekologické poľnohospodárstvo) 
 

 



 

108 

 

94. LIPTOVSKÁ TEPLIČKA I.  

Dátum mapovania: 13.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región: 
Popradský  
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 28,9 ha 
Stupeň využitia: 1b 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po vrstevnici 
Aktivity na ploche: A01 pestovanie (+); 
A03.02 neintenzívne kosenie (+);  
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
zachované využívanie mozaiky TTP a ornej 
pôdy na terasách 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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95. LIPTOVSKÁ TEPLIČKA II.  

Dátum mapovania: 14.6.2019 
Prírodno-sídelný spádový región:  Popradský 
Typ HNV:  IV. Oráčinovo-lúčno- pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 
Celková rozloha lokality: 26,23 ha 
Stupeň využitia: 2 
Tvar parciel: úzkopásové 
Priebeh parciel: prevažne po spádnici 
Aktivity na ploche: A04.02.01 neintenzívne 
pasenie - hovädzí dobytok (+/-); K02.01 
sukcesia (-) 
Poznámka k súčasnému využívaniu: 
zachované obshospodarovanie – pasienky na 
strmom svahu, vytváranie dobytčích 
chodníkov 
Zastúpenie poloprírodných biotopov:  
Dotácia: M10 (Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie) 
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5. Celkové zhodnotenie 
HNV2 sa vyznačujú extenzívnym využívaním a mozaikovitou štruktúrou krajinnej pokrývky, ktorú tvoria 

produkčné i neprodukčné plochy. Najvyššie zastúpenie majú TTP, čo súvisí s procesom zatrávňovania 

pozemkov na extrémnejších stanovištiach i s celkovým ústupom obhospodarovania. Celkové 

zastúpenie tried krajinnené pokrývky na sledovaných monitorovacích lokalitách je uvedené na obr. 4.  

 

Obr. 4 Priemerné zastúpenie prvkov využitia zeme na jednotlivých lokalitách 

Z hľadiska zastúpenia poloprírodných prvkov majú najvyšše zastúpenie TTP (73% celkovej výmery 

poloprírodných prvkov) a ovocné sady (11,35%), čo je pozitívne, že v rámci mozaiky HNV2 dominujú 

produkčné plochy (Obr. 5). Neprodukčné plochy predstavujú najmä porasty NDV (9,59%) a celkom 

významný podiel (6,37%) majú aj agrárne formy reliéfu, ktoré majú v krajine viacnásobný význam. 

Z hľadiska krajinnej štruktúry jednotlivých lokalít treba však podotknúť, že pri viacerých lokalitách boli 

plochy NDV alebo terás vyčlenené z LPIS (obr. 6). 

 

Obr. 5.  Priemerné zastúpenie poloprírodných prvkov v rámci monitorovacích plôch 
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Obr. 6. Monitorovacia lokalita č. 63 Osrblie – neproduktívne plochy NDV sú vyčlenené mimo LPIS 

Pri porovananí využívania medzi dvoma obdobiami mapovania 2009-2011 a 2018-2019 môžeme 

konštatovať, že na väčšine lokalít ostala zachovaná extenzívna forma obhospodarovania. Pokles 

intenzity využívania sme pozorovali iba na 6 lokalitách (z celkového počtu 95 monitorovaných lokalít). 

Naopak na viacerých lokalitách sme zaznamenali oživenie obhospodarovania, spojené s čistením 

produkčných plôch od drevinových náletov a obnova kosenia/pasenia pri TTP. Tieto zmeny boli 

v pozitívnej korelácii k dotáciam. Pokiaľ v období prvého mapovania sme evidovali opúšťanie a podiel 

obhospodarovaných pozemkov do 30% lokality (stupeň využívania č. 3), v súčasnosti sme zaznamenali 

zvýšenie intenzity obhospodarovania (stupeň využívania 1 alebo 2) a to konkrétne takmer pri štrtine 

lokalít (väčšinou dotované lokality), čo svedčí o pozitívnom vplyve dotácii. 

Podrobnejšie sme sme sledovali zmeny diverzity a fragmentácie na 40 lokalitách monitorovaných aj 

v roku 2016 (ku koncu programového obdobia PRV 2007-2013) na základe krajinných indexov. Výsledky 

porovnania poukazujú na vyššiu priestorovú diverzitu pri nedotovaných plochách (Tab. 3). Tieto indexy 

sú prepočítané ako priemerné hodnoty na 1 ha rozlohy pre všetky monitorovacie lokality (osobitne 

dotované, nedotované). U dotovaných lokalít v porovnaní s nedotovanými lokalitami v oboch 

sledovaných rokoch sa jednoznačne preukazuje nižšia hodnota SDI indexu. Medzi jednotlivými rokmi 

nie je u dotovaných plôch žiadna zmena, u nedotovaných plôch sa hodnota SDI indexu mierne zvýšila.  

Dotované lokality v porovnaní s nedotovanými plochami sa vyznačujú nižšími hodnotami všetkých 

spomínaných indexov, t.j môžeme skonštatovať, že rozdrobenosť lokalít je nižšia u dotovaných plôch. 

U dotovaných lokalít sa oproti roku 2016 mierne zvýšil priemerný počet plôšok a dĺžka okrajov plôšok 

na 1 ha rozlohy lokality. U nedotovaných lokalít sme nezaznamenali žiadne zmeny v rozdrobenosti 

lokalít.      -  

Tab. 5 Priestorová diverzita monitorovacích lokalít vyjadrená pomocou krajinných indexov (SDI – Shannonov 

index diverzity, MPS  – priemerná veľkosť plochy prvku, ED – hustota hraníc plôch prvkov v lokalite, NumP – počet 

plôch krajinných prvkov v lokalite, area – veľkosť lokality) 
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SDI ED (km) MPS (ha) NumP (ha) Area (ha) 

2016 dotované lokality 0,9 1,2 0,9 4,7 11,1 

2016 nedotované lokality 1,3 1,7 0,2 7,1 11,4 

2018 dotované lokality 0,9 1,3 0,9 5,0 11,0 

2018 nedotované lokality 1,4 1,7 0,2 7,4 10,5 

Vzhľadom na krátky interval monitorovania lokalít (od výberu plôch v r. 2016 po druhé mapovanie v r. 

2018) sme nepozovovali výraznejšie zmeny v obhospodarovaní lokalít. Zo 40-tich lokalít sme 

zaznamenali menšie zmeny v intenzite obhospodarovania na 15 lokalitách, z toho na 11 lokalitách došlo 

k miernému zvýšeniu obhospodarovania, a na 4 k miernemu poklesu obhospodarovania. Zmeny 

predstavujú pozitívny alebo negatívny prístup k manažmentu územia, čo často súvisí aj dotáciami 

a podporou. Pozitívnym trendom v obhospodarovaní lokalít je zintenzívnenie aktivít ako kosenie, 

pestovanie plodín,  obnova nevyužívaných sadov a vinohradov, zakladanie nových sadov a vinohradov 

a pod. Naopak negatívnym trendom je opúšťanie lokalít, čím sa produkčné plochy z hľadiska ich využitia 

znehodnocujú. 

V porovnaní s výsledkami z programového obdobia z r. 2013 sa pomer dotovaných a nedotovaných 

lokalít zmenil. Na lokalitách, kde boli poberané dotácie ku koncu programového obdobia v r. 2013, sme 

zaznamenali klesajúci trend spojený s poklesom dotovaných lokalít, čo poukauje zrejme na nevhodne 

nastavenú schému na podporu lokalít typu HNV2. Odporúčame prehodnotiť opatrenia na priamu 

podporu lokalít typu HNV2, kde budú zohľadnené sťažené podmienky na obhospodarovanie, ktoré 

predstavujú napr. maloplošná štruktúra pozemkov a prítomnosť medzí (agrárnych foriem reliéfu). Pri 

rozšírení monitorovacej siete lokalít v r. 2019 sme zohľadnili tento nepomer a doplnili sme viac lokalít, 

kde sú poberané dotácie. Zároveň sa nám potvrdil fakt, že do LPIS sú zaradené iba plochy s nižšou 

diverzitou a vo viacerých prípadoch susediace pozemky HNV2 s maloplošnejšou štruktúrou pozemkov 

(vyčlenené v období prvého mapovania 2009-2011 ako jeden polygón) ležali mimo LPIS.   

Dotované plochy sa vyznačovali nižšou diverzitou, boli prevažne využívané ako TTP. Tu sa ako 

problematický ukazuje prekryv s podporou lokalít typu HNV1, čo taktiež poukazuje na potrebu 

prehodnotiť opatrenia na priamu podporu lokalít typu HNV2. Tieto lokality sa však na rozdiel od HNV1 

vyznačujú zložitejšou štruktúrou pozmkov, nakoľko sú tieto plochy v mozaike s agrárnymi formami 

reliéfu, čo musí byť zohľadnené pri ich obhospodarovaní . Zastúpenie ornej pôdy a sadov je na 

lokalitách HNV2 nízke. Vinohradnícke lokality typu HNV2 sú ohrozované predovšetkým ich postupným 

opúšťaním. Odporúčame preto zamerať sa na mozaikové štruktúry s nízkou intenzitou 

poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami. Taktiež je nízka motivácia pre zapojenie do 

PRV pre menších farmárov, ktoré väčšinou lokality typu HNV2 obhospodarujú. 

Vrstvu HNV2, ktorá bola získaná iba prekryvom LPIS a HŠPK, je potrebné aktualizovať a zaradiť do 

registra pôd LPIS, vrátane doplnenie novodobejších typov HNV2, ktoré spĺňajú kritéria HNV2 (European 

Commission, 2009).  

Dotácie by mali byť priamo viazané na podporu poľnohospodárskej produkcie, nakoľko sme pri 

dotovaných plochách pozorovali niekoľkokrát obhospodarovanie TTP spojené iba s mulčovaním (nie 

priamo produkciou sena). Tento spôsob môže byť priaznivý z niektorých aspektov ochrany zložiek 

životného prostredia (pôda, vodné zdroje, klimatické zmeny), avšak dlhodobejšia forma takéhoto 

manažmentu môže viesť k poklesu trvalo-udržateľného poľnohospodárstva a tiež znižovaniu 
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biodiverzity, čo nie je v súlade so zameraním opatrení, ktoré majú prispieť k napĺňaniu potreby 7: 

zachovanie biodiverzity a zvýšenie environmentálnej výkonnosti podpôr na ochranu biodiverzity. 

Zároveň predpokladáme, ža by bolo vhodné (aj v rámci globálnych problémov v poľnohospodárstve) 

zvýšiť podpory pre poľnohospodárov v súvislosti s opatreniami PRV na reálne agroenvironmentálno-

klimatické opatrenia so zameraním sa na integrovanú produkciu v ovocinárstve, v zeleninárstve, vo 

vinohradníctve, zamerať sa na ochranu biotopov prírodných a poloprírodných TTP. Odporúčame zvýšiť 

podporu v súvislosti s opatreniami PRV na ekologické poľnohospodárstvo, konkrétne ide o platby na 

ornú pôdu (najmä pestovanie zeleniny, koreninových a aromatických rastlín, jahôd, liečivých rastlín, 

zemiakov), pestovanie kvalitne rodiacich sadov a vinohradov, zakladanie nových sadov a vinohradov 

a TTP. 
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Príloha 1 Zoznam aktivít a ohrození podľa Natura 2000 Standard Data Form 
A poľnohospodárstvo 
A01 pestovanie 
A02 zmena v spôsoboch obhospodarovania 
A02.01 intenzifikácia poľnohospodárstva 
A02.02 zmena plodiny 
A02.03 premena travinnej vegetácie na ornú 

pôdu 
A03 kosenie 
A03.01 intenzívne kosenie alebo intenzifikácia 
A03.02 neintenzívne kosenie 
A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia  
A04 pasenie 
A04.01 intenzívne pasenie 
A04.01.01 intenzívne pasenie - hovädzí dobytok 
A04.01.02 intenzívne pasenie - ovce 
A04.01.03 intenzívne pasenie - kone 
A04.01.04 intenzívne pasenie - kozy 
A04.01.05 intenzívne pasenie - zmiešaný 

dobytok 
A04.02 neintenzívne pasenie 
A04.02.01 neintenzívne pasenie - hovädzí 

dobytok 
A04.02.02 neintenzívne pasenie - ovce 
A04.02.03 neintenzívne pasenie - kone 
A04.02.04 neintenzívne pasenie - kozy 
A04.02.05 neintenzívne pasenie - zmiešaný 

dobytok 
A04.03 opustenie pasenia, nedostatočné pasenie 
A05 chov dobytka (bez pasenia) 
A05.01 chov zvierat 
A05.02 kŕmenie zvierat 
A05.03 nedostatok chovu dobytka 
A06.01 jednoročné plodiny pre produkciu 

potravy 
A06.01.01 intenzívne jednoročné plodiny pre 

produkciu potravy / intenzifikácia 
A06.01.02 neintenzívne jednoročné plodiny pre 

produkciu potravy 
A06.03 produkcia bioplynu 
A06.04 zrušenie pestovania plodín 
A07 používanie pesticídov, hormónov a 

chemikálií 
A08 hnojenie 
A09 zavlažovanie 
A10 zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 
A10.01 odstránenie živých plotov, krovín a 

mladiny 
A10.02 odstránenie kamenných stien a násypov 
A11 poľnohospodárske aktivity nešpecifikované 

vyššie 
B lesníctvo 

B01 výsadba stromov 
B01.01 výsadba stromov - pôvodné druhy 
B01.02 výsadba stromov - nepôvodné druhy 
B02 manažment lesa 
B02.01 výsadba po rube 
B02.01.01 výsadba po rube - pôvodné druhy 
B02.01.02 výsadba po rube - nepôvodné druhy 
B02.02 holorub 
B02.03 odstránenie porastu 
B02.04 odstránenie sušiny 
B02.05 neintenzívne 
B02.06 stenčovanie vrstvy lesa 
B03 využitie bez výsadby 
B04 používanie pesticídov, hormónov a 

chemikálií v lesníctve 
B05 používanie hnojív 
B06 pasenie v lese 
B07 lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 
C baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie 
C01 baníctvo a lomy 
C01.01 ťažba piesku a štrku 
C01.01.01 lomy 
C01.01.02 odstraňovanie plážových sedimentov 
C01.02 ťažba hliny a ílu 
C01.03 ťažba rašeliny 
C01.03.01 ručná ťažba rašeliny 
C01.03.02 mechanické odstraňovanie rašeliny 
C01.04 bane 
C01.04.01 povrchové bane 
C01.04.02 podzemné bane 
C01.05 práce so soľou 
C01.06 geotechnický prieskum 
C01.07 baníctvo a ťažba nešpecifikované vyššie 
C02 ťažba ropy, alebo plynu 
C02.01 prieskumné vrty 
C02.02 výrobné vrty 
C02.05 vrtná loď 
C03 využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
C03.01 výroba geotermálnej energie 
C03.02 výroba solárnej energie 
C03.03 výroba veternej energie 
C03.04 prílivová energia 
D doprava a komunikácie 
D01 dopravné siete 
D01.01 chodníky, poľné cesty, cyklotrasy 
D01.02 cesty, rýchlostné komunikácie 
D01.03 parkovacie miesta 
D01.04 železnice 
D01.05 most, viadukt 
D01.06 tunel 
D02 úžitkové vedenia 
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D02.01 elektrické a telefónne vedenie 
D02.01.01 visuté elektrické a telefónne vedenie 
 
D02.01.02 podzemné elektrické a telefónne 

vedenie 
D02.02 potrubia 
D02.03 komunikačné stožiare a antény 
D02.09 iný spôsob transportu energie 
D03 lodné cesty, prístavy, prístavné  stavby 
D03.01 prístavy 
D03.01.01 kĺzačky 
D03.01.02 turistické prístavy alebo rekreačné  
miesta 
D03.01.03 rybárske prístavy 
D03.01.04 priemyselné prístavy 
D03.02 lodné cesty 
D03.02.01 cesty nákladnej lodnej dopravy 
D03.02.02 lodné trajekty (vysokorýchlostné) 
D03.03 prístavné stavby 
D04 letiská, letecké cesty 
D04.01 letisko 
D04.02 aerodrom, heliport 
D04.03 letecké cesty 
D05 vylepšený prístup na lokalitu 
D06 iné spôsoby dopravy 
E urbanizácia, sídla a rozvoj 
E01 urbanizované územia a ľudské sídla 
E01.01 súvislá urbanizácia 
E01.02 nesúvislá urbanizácia 
E01.03 rozptýlené osídlenie 
E01.04 iné typy osídlenia 
E02 priemyselné a obchodné plochy 
E02.01 továrne 
E02.02 sklady 
E02.03 iné priemyselné/obchodné plochy 
E03 vypúšťanie znečisťujúcich látok 
E03.01 nakladanie s komunálnym odpadom 
E03.02 nakladanie s priemyselným odpadom 
E03.03 nakladanie s inertnými materiálmi 
E03.04 iné vypúšťanie znečisťujúcich látok 
E04 stavby, budovy v krajine 
E04.01 poľnohospodárske stavby 
E04.02 vojenské stavby 
E05 skladovanie materiálov 
E06 iné aktivity spojené s urbanizáciou a  
priemyslom 
E06.01 demolície budov a stavieb 
E06.02 rekonštrukcia, obnova budov 
F využívanie biologických zdrojov  iných ako 
poľnohospodárstvo a  lesníctvo 
F01 morský a sladkovodný chov rýb 

F01.01 intenzívny chov rýb 
F02.01 profesionálny pasívny rybolov 
F02.01.01 rybolov na mieste 
F02.01.02 rybolov so sieťami 
F02.02 profesionálny aktívny rybolov 
F02.02.02 rybolov s vlečnými sieťami 
F02.03 rekreačný rybolov 
F03 poľovníctvo a odchyt divej zveri  
(suchozemskej) 
F03.01 poľovníctvo 
F03.01.01 škody spôsobené poľovnou zverou 
F03.02 odchyt, odstránenie fauny  
(suchozemskej) 
F03.02.01 zber (hmyz, plazy, obojživelníky) 
F03.02.02 vyberanie hniezd 
F03.02.03 kladenie pascí, otrávených návnad,  
pytliactvo 
F03.02.04 kontrola predátormi 
F03.02.05 náhodný odchyt 
F03.02.09 iné formy odchytu fauny 
F04 zber, odstraňovanie rastlín,  všeobecne 
F04.01 drancovanie floristických lokalít 
F04.02 zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.) 
F04.02.02 ručný zber 
F05 ilegálny zber / odchyt morskej fauny 
F05.01 dynamit 
F05.02 zber mušlí 
F05.03 jedy 
F05.04 pytliactvo 
F05.05 streľba 
F05.06 odber pre účely zberu 
F05.07 iné 
F06 poľovníctvo, rybárstvo alebo zber 
nešpecifikovaný vyššie 
F06.01 poľovná zver / chovná vtáčia stanica 
G ľudské vplyvy 
G01 outdoorové, športové a rekreačné  aktivity 
G01.01 potápanie 
G01.01.01 motorizované potápanie 
G01.01.02 bezmotorizované potápanie 
G01.02 pešia turistika, jazdectvo a  bezmotorové 
zariadenia 
G01.03 motorizované zariadenia 
G01.03.01 pravidelné motorizované riadenie 
G01.03.02 off-road motorizované riadenie 
G01.04 alpinizmus, skalolezectvo,  jaskyniarstvo 
G01.04.01 alpinizus a skalolezectvo 
G01.04.02 jaskyniarstvo 
G01.04.03 rekreačné návštevy jaskýň 
G01.05 lietanie, paragliding, lietanie balónov 
G01.06 lyžovanie, skialpinizmus 
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G01.07 šnorchlovanie 
G01.08 iné outdoorové a rekreačné aktivity 
G02 športové a rekreačné štruktúry 
G02.01 golfové ihrisko 
G02.02 lyžiarske stredisko 
G02.03 štadión 
G02.04 okruh 
G02.05 jazdiareň 
G02.06 zábavný park 
G02.07 ihrisko 
G02.08 kemping 
G02.09 pozorovanie prírody 
G02.10 iné športové / rekreačné zariadenia 
G03 informačné centrá 
G04 vojenské využitie 
G04.01 vojenská aktivita 
G04.02 zrušenie využívania na vojenské  účely 
G05 iné ľudské vplyvy 
G05.01 zošľapávanie, nadmerné využívanie 
G05.02 pobrežná abrázia, mechanické 
porušovanie morského dna 
G05.04 vandalizmus 
G05.05 intenzívne upratovanie verejných  pláží / 
čistenie pláží 
G05.06 odstraňovanie stromov lemujúcich  cesty 
z bezpečnostných dôvodov 
G05.07 chýbanie nesprávne nastavených  
opatrení ochrany prírody 
G05.08 zatvorenie jaskýň a galérií 
G05.09 oplotenie 
G05.10 zvýšené prehustenie lietadiel 
G05.11 smrť alebo zranenie spôsobené  zrážkou 
H znečistenie 
H01 znečistenie povrchových vôd 
H01.01 znečistenie povrchových vôd  
priemyselnými podnikmi 
H01.02 znečistenie povrchových vôd  zvýšeným 
prietokom 
H01.03 iné bodové znečistenie povrchových  vôd 
H01.04 rozptýlené znečistenie povrchových  vôd 
spôsobené urbanizáciou 
H01.05 rozptýlené znečistenie povrchových vôd 
spôsobené poľnohospodárstvom  a lesníckymi 
aktivitami 
H01.06 rozptýlené znečistenie povrchových  vôd 
spôsobené dopravou a  infraštruktúrou, ktorá nie 
je napojená na kanalizáciu 
H01.07 rozptýlené znečistenie povrchových  vôd 
spôsobené opustenými priemyselnými lokalitami 

H01.08 rozptýlené znečistenie povrchových vôd 
spôsobené komunálnym odpadom a 
odpadovými vodami 
H01.09 rozptýlené znečistenie povrchových vôd 
spôsobené inými vplyvmi 
H02 znečistenie podzemných vôd (bodové a 
rozptýlené zdroje) 
H02.01 znečistenie podzemných vôd spôsobené 
únikmi z kontaminovaných lokalít 
H02.02 znečistenie podzemných vôd spôsobené 
únikmi zo skládky 
H02.03 znečistenie podzemných vôd súvisiace s 
infraštruktúrou ropného priemyslu 
H02.04 znečistenie podzemných vôd spôsobené 
únikom vody z baníctva 
H02.06 rozptýlené znečistenie podzemných vôd 
spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi 
aktivitami 
H02.07 rozptýlené znečistenie podzemných vôd 
spôsobené  
H02.08 rozptýlené znečistenie spôsobené 
urbanizmom 
H03 znečistenie morskej vody 
H03.01 ropné škvrny v mori 
H03.02 únik toxických chemikálií z látok 
uskladnených v mori 
H03.02.01 nesyntetická zložka znečistenia 
H03.02.02 syntetická zložka znečistenia 
H03.02.03 rádioaktívne znečistenie 
H03.02.04 vplyv iných látok (napr. kvapalných, 
plynných) 
H03.03 morské makro-znečistenie (napr. 
plastové tašky) 
H04 znečistenie ovzdušia 
H04.01 kyslý dážď 
H04.02 vplyv nitrátov 
H04.03 iné znečistenie ovzdušia 
H05 znečistenie pôdy a pevný odpad 
H05.01 odpadky a pevný odpad 
H06 prírastok energie 
H06.01 hluková záťaž 
H06.01.01 bodový zdroj, alebo nepravidelná 
hluková záťaž 
H06.01.02 rozptýlená alebo pravidelná hluková 
záťaž 
H06.02 svetelné znečistenie 
H06.03 otepľovanie vodných telies 
H06.04 elektromagnetické zmeny 
H06.05 seizmické výbuchy 
H07 iné formy znečistenia 
I invazívne alebo inak problematické druhy 
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I01 druhové invázie 
I02 problémové pôvodné druhy 
I03 zavedenie genetického materiálu, GMO 
I03.01 genetické znečistenie (fauna) 
I03.02 genetické znečistenie (flóra) 
J prirodzené zmeny systému 
J01 požiar a potlačenie požiaru 
J01.01 vyhorenie 
J01.02 potlačenie prírodných požiarov 
J01.03 nedostatok požiarov 
J02 iné človekom vyvolané zmeny v 
hydrologických podmienkach 
J02.01 zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, 
všeobecne 
J02.01.01 poldre 
J02.01.02 rekultivácie mokradí 
J02.01.03 zasypanie priekop, kanálov, jazierok, 
rybníkov, atď. 
J02.01.04 rekultivácia baní 
J02.02 odstraňovanie sedimentov 
J02.02.01 bagrovanie / odstránenie riečnych 
sedimentov 
J02.02.02 pobrežné bagrovanie 
J02.03 budovanie kanálov  
J02.03.02 budovanie kanálov 
J02.04 zmeny spôsobené záplavami 
J02.04.01 záplavy 
J02.04.02 nedostatok záplav 
J02.05 zmeny vo vodných tokoch, všeobecne,  
J02.05.01 modifikácie vo vodných prietokoch 
J02.05.02 modifikácie v štruktúre vodných tokov 
J02.05.03 modifikácie v stojatých vodách 
J02.05.04 zásobárne vody 
J02.05.05 malé vodné elektrárne 
J02.11 smetiská, skladovanie vybagrovaných 
usadenín 
J02.12 hrádze, upravené brehy všeobecne 
J02.12.02 hrádze a zábrany proti povodniam vo 
vnútrozemských vodných systémoch 
J02.14 zmenená kvalita vody spôsobená 
antropogénnymi zmenami salinity 
J02.15 iné zmeny hydraulických podmienok 
spôsobené človekom 
J03 iné zmeny ekosystému 
J03.02.01 znižovanie možnosti migrácie / 
migračné bariéry 
J03.02.02 znižovanie rozptylu 
J03.02.03 znižovanie genetickej výmeny 
J03.03 znižovanie, nedostatok v prevencii proti 
erózii 

J03.04 aplikácia výskumu spôsobujúceho 
poškodzovanie 
K prírodné biotické a abiotické procesy (okrem 
katastrof) 
K01 abiotické (pomalé) prírodné procesy 
K01.01 erózia 
K01.02 zazemňovanie 
K01.03 vysušovanie 
K01.04 zavodňovanie 
K01.05 zasoľovanie pôdy 
K02 biologické procesy 
K02.01 sukcesia 
K02.02 akumulácia organického materiálu 
K02.03 eutrofizácia (prirodzená) 
K02.04 acidifikácia (prirodzená) 
K03 medzidruhové vzťahy (fauna) 
K03.01 súťaživosť (fauna) 
K03.02 parazitizmus (fauna) 
K03.03 začiatok choroby (mikrobiálne patogénne 
látky) 
K03.04 predátorstvo 
K03.05 antagonizmus podnietený rozvojom 
druhov 
K03.06 antagonizmus s domácimi zvieratami 
K03.07 iné formy medzidruhovej súťaživosti 
K04 medzidruhové vzťahy (flóra) 
K04.01 súťaživosť (flóra) 
K04.02 parazitizmus (flóra) 
K04.03 začiatok choroby (mikrobiálne patogénne 
látky) 
K04.05 škody spôsobené hlodavcami (vrátane 
poľovnej zveri) 
K06 iné formy alebo kombinácie foriem 
medzidruhovej súťaživosti (flóra) 
L prírodné katastrofy 
L01 sopečná aktivita 
L02 prílivová vlna, tsunami 
L03 zemetrasenie 
L04 lavína 
L05 zosuvy pôdy 
L06 podzemné zosuvy 
L07 búrky 
L08 záplavy (prírodné procesy) 
L09 prírodný požiar 
L10 iné prírodné katastrofy 
M klimatická zmena 
M01 zmeny abiotických podmienok 
M01.01 zmena teploty (napr. vzostup teploty a 
extrémy) 
M01.02 suchá a nedostatok zrážok 
M01.03 záplavy a vzostup zrážok 
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M01.04 zmeny pH 
M01.05 zmeny prúdenia (sladkovodné, prílivové, 
oceánske) 
M01.06 zmeny vlnenia 
M01.07 zmeny hladiny mora 
M02 zmeny biotických podmienok 
M02.01 zmena biotopu 

M02.02 desynchronizácia procesov 
M02.03 vyhynutie druhov 
M02.04 migrácia druhov 
U neznáme ohrozenia 
X žiadne ohrozenia 
XE ohrozenia z území mimo EÚ 
XO ohrozenia z území mimo členského štátu 

 


