
Záznam z pracovného stretnutia pracovníkov Botanického ústavu Centra biológie 
rastlín a biodiverzity SAV, Štátnej ochrany prírody SR a členov Sekcie pre výskum 

synantropnej flóry a vegetácie Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV 
na Botanickom ústave CBRB SAV v Bratislave dňa 2. 3. 2020 

o návrhoch opatrení na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 
týkajúcich sa inváznych a nepôvodných rastlín 

 
Prítomní: 
RNDr. Iva Hodálová, CSc. – Botanický ústav CBRB SAV 
RNDr. Tatiana Horecká, PhD. – Slovenská inšpekcia životného prostredia, ústredie 
Mgr. Martina Kosorínová – CHKO Záhorie 
RNDr. Helga Kothajová – CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy, pracovisko Bratislava 
RNDr. Jana Májeková, PhD. – Botanický ústav CBRB SAV 
RNDr. Pavol Mereďa, PhD. – Botanický ústav CBRB SAV 
Mgr. Katarína Mikulová, PhD. – BROZ 
Mgr. Mária Šibíková, PhD. – Botanický ústav CBRB SAV 
 

Cieľom pracovného stretnutia bolo prediskutovať možnosti na zefektívnenie ochrany 
prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, týkajúce sa problematiky inváznych 
a nepôvodných rastlín, ktoré predbežne vypracoval dr. P. Mereďa a dr. I. Jarolímek.  

Na úvod dr. H. Kothajová, ktorá bola iniciátorkou stretnutia, predstavila, čo je zmyslom 
stretnutia, čo od dokumentu očakáva a komu by mal byť dokument adresovaný. 

Dr. T. Horecká predstavila legislatívne možnosti na ochranu prirodzeného druhového 
zloženia ekosystémov týkajúce sa inváznych a nepôvodných rastlín. 

Z diskusie o. i. vyplynula potreba vypracovať zoznam pestovaných rastlín, ktoré majú 
v rámci Slovenska históriu dlhodobého bezpečného používania. Ostatné rastliny, ktoré sa na 
Slovensku budú zavádzať do predaja, by mali byť do predaja pripustené až po tom, čo 
preukážu test bezpečnosti používania. 
 
Prítomní sa dohodli na potrebe: 

1. Vypracovania upraveného návrhu textu, kde budú definované opatrenia na ochranu 
prirodzeného druhového zloženia ekosystémov týkajúce sa inváznych a nepôvodných rastlín, 
a ktorý bude adresovaný príslušnej zložke MŽP SR. V najbližšom kroku k predbežne 
vypracovanému dokumentu dr. P. Mereďom a dr. I. Jarolímkom zašlú pripomienky dr. 
Horecká a dr. Kothajová a text pošlú ďalším zúčastnením na pripomienkovanie. 

2. Vypracovania aktuálnej verzie zoznamu inváznych rastlín SR, ktoré navrhujeme zaradiť 
do platnej legislatívy. Predbežnú verziu zoznamu pripraví v najbližších dňoch dr. J. Májeková 
a rozpošle ho na pripomienkovanie špecialistom v SR. 
 
 
 
Zapísala: J. Májeková,  
predsedníčka Sekcie pre výskum synantropnej flóry a vegetácie SBS pri SAV 


