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14 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK 

 

AIDS – pozri HIV 

Agenda-21 - je program všestrannej starostlivosti o životné prostredie ľudstva, ktorý prijala 

konferencia OSN o životnom prostredí v r. 1992 v Rio de Janeiro (Brazília). Program tvoria 4 

skupiny dokumentov: 1. Dokumenty o sociálnej a ekonomickej dimenzii životného prostredia. 

2. Dokumenty o ochrane a riadení zdrojov rozvoja. 3. Dokumenty o posilnení úlohy 

„veľkých“ ľudských skupín. 4. Dokumenty o prostriedkoch implementácie Agendy 21 

(Drdoš, 1999). 

Adaptacia - prispôsobenie, fyziologické procesy alebo spôsoby chovania, ktoré zvýšuju 

pravdepodobnosť, že organizmus prežije a bude sa rozmnožovať. 

antropocentrizmus - filozofický princíp, ktorý sa premieta do praktického života 

spoločnosti. V Agende 21 sa uvádza ako Princíp č. 1: „Ľudia sú v centre pozornosti trvalo 

udržateľného rozvoja“ (Rio Declaration 1992), čo znamená, že „v centre pozornosti je človek 

s jeho záujmami a potrebami“. Agenda 21 je koncepciou prežitia človeka, ale keďže človek je 

súčasťou života na Zemi, trvalo udržateľný rozvoj kladie principiálny dôraz na ochranu 

biodiverzity a teda druhového bohatstva rastlín a živočíchov (Drdoš, 1999). 

antropogénny - vzťahujúci sa k človeku, vytvorený, podmienený, alebo ovplyvnený 

človekom (Drdoš, 1999). 

antropogénne prostredie - človekom vytvorené prostredie (Drdoš, 1999). 

antropogénny vplyv - vplyv človeka na životné prostredie (resp. prírodné prostredie). 

Nepriamy - zmena prvku životného prostredia spôsobená zmenou iného prvku (vznik 

oxidačno-redukčných procesov v pôde zvýšením hladiny podzemnej vody výstavbou vodného 

diela) (Drdoš, Michaeli, 2001). 

bariéra - prekážka, hrádza, zabraňujúca prechod alebo prenikaniu niečoho, napríklad biotická 

bariéra (Šteffek et al., 1993). 

biobezpečnosť - biologická bezpečnosť, t.j. bezpečnosť podmienok v životnom prostredí pre 

existenciu života. 

biocentrizmus - názorový smer, ktorý chápe človeka vo svojej biologickej podstate ako 

súčasť biosféry a ekosystémov, pričom nezaznáva, neznevažuje, alebo nepopiera jeho 

intelekt, sociálnu a mravnú podstatu. Podľa neho človek je len jedným z prejavov života, 

ktorá si tak, ako ostatné vyžaduje úctu (Klinda, 2000). 

Biofilná kultúra – kultúra rešpektujúca a ochraňujúca život. 

biokoridor - 1. je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a 

umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev: 

priestorovo naň nadväzujú interakčné prvky. 2. prvok krajinnej štruktúry, ktorý svojou 

štruktúrou a stavom ekologických podmienok umožňuje migráciu organizmov s cieľom 

výmeny genetických informácií a interakciu medzi rôznymi ekosystémami s rôznou 

ekostabilizačnou účinnosťou. Významnú úlohu tu majú najmä líniové spoločenstvá a ekotóny. 

Dôraz sa kladie predovšetkým na polohu prvku v rámci celkovej priestorovej štruktúry 

krajiny. 3. migračné trasy niektorých živočíchov, ktoré vyvoláva pravidelná zmena 

abiotických faktorov. Vznikli počas fylogenetického vývoja organizmov, a sú v nich 

geneticky zakódované (Šteffek et al., 1993). 

biologická diverzita (biodiverzita) - variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých 

ekosystémov a ekologických komplexov (terestrických, morských a ostatných vodných), 

ktorých súčasťou sú organizmy. Je to teda diverzita v rámci druhu a diverzita ekosystémov 

(Šteffek et al., 1993). 

biologické zdroje (biofond) - zahŕňa genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie 

alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym 

využitím alebo hodnotou pre ľudstvo (Šteffek et al., 1993). 



157 

 

biomasa - 1. všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania. 2. organická 

hmota , hmota živých organizmov na ploche; zvyčajne sa vyjadruje ako hmotnosť sušiny [g] 

na jednotku povrchu (m2). (Šteffek et al., 1993). 

biosféra - 1. priestor Zeme, v ktorom existuje, existoval alebo môže existovať život, spolu so 

živými organizmami, ktoré ho obývajú. 2. súhrn všetkého živého na Zemi, globálna biomasa 

(Šteffek et al., 1993). 

biotechnológia - každá technológia, pri ktorej sa využívajú biologické systémy, živé 

organizmy alebo ich deriváty, s cieľom získať iné produkty alebo procesy na špecifické 

využitie (Šteffek et al., 1993). 

biotop - 1. abiotické prostredie vo väzbe na určité populácie alebo biocenózy, ktorých 

existenciu podmieňuje. 2. prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, ktoré 

charakterizuje súbor (komplex) biotických a abiotických faktorov. Dominantnou zložkou 

suchozemských prirodzených biotopov je rastlinstvo (vegetácia), podľa ktorého sa zvyčajne 

pomenúvajú typy biotopov. Niekedy sa termín biotop používa ako všeobecný termín, na 

rozdiel od stanovišťa, typov stanovíšť, ktorý sa uplatňuje v konkrétnom zmysle slova (Šteffek 

et al., 1993). 

degradácia (prírodného prostredia, životného prostredia) - zhoršovanie kvality 

prírodného (životného) prostredia (podmienok života človeka, rastlín a živočíchov) 

kontamináciou, nepriaznivými procesmi (erózia, zosuny) redukciou biotickej zložky 

životného prostredia, atď. (Šteffek et al., 1993). 

devastácia (prírodného prostredia, životného prostredia) - spustošenie (zničenie) 

prírodného (resp. životného) prostredia (Drdoš, Michaeli, 2001). 

dezertifikácia - extrémne vysušovanie krajiny vplyvom dlhodobého zmenšovania množstva 

atmosferických zrážok a jej postupná premena na polopúšť, resp. púšť. 

druh (rastlinný, živočíšny) - taxonomická jednotka organizmov so spoločným pôvodom na 

seba podobných jedincov, ktoré svoju podobu odovzdávajú z generácie na generáciu (Šteffek 

et al., 1993). 

ekocentrizmus - pozri biocentrizmus. 

ekológia - 1. pôvodná definícia: „ucelená veda o vzťahoch organizmu k okolitému 

vonkajšiemu svetu, ku ktorému v širokom slova zmysle môžeme počítať všetky existenčné 

podmienky“ (Haeckel, 1866). 2. „slovo ekológia pochádza z gréckeho „oikos“, čo znamená 

dom a „logos“ - náuka. Tak štúdium nášho „prírodného domu“ zahrňuje štúdium všetkých 

živých organizmov, ktoré v ňom žijú a všetkých funkčných procesov, ktoré robia tento dom 

vhodným pre život. V doslovnom zmysle ekológia je náuka o organizmoch u seba, doma, v 

ktorej sa osobitná pozornosť venuje „súboru, alebo charakteru vzťahov medzi organizmami a 

ich prostredím“ (Odum, 1986). 

ekologická stabilita - 1. schopnosť ekosystému zachovávať svoj stav (rovnováhu) voči 

vplyvu, alebo súboru vplyvov z okolia, alebo vplyvy (poruchy) tak zvládnuť, že sa samostatne 

vráti do svojho východiskového stavu, alebo do stavu svojej rovnováhy. Hodnotenie stability 

krajiny však má zmysel v súvislosti s hodnotením zaťažiteľnosti a únosnosti krajiny 

(Neumeister et al., 1988). 2. schopnosť ekosystému vrátiť sa pôsobením vlastných vnútorných 

mechanizmov k dynamickej rovnováhe, alebo ku svojmu „normálnemu“ vývojovému smeru. 

Čím rýchlejšie sa ekosystém vracia a čím menšie odchýlky vykazuje, tým je stabilnejší 

(Vološčuk, Míchal, 1991). 

ekologická únosnosť (krajiny) - je schopnosť prírodného prostredia (krajiny) uniesť takú 

úroveň využívania, aby v jeho štruktúre nedošlo k nepriaznivým zmenám. Ide o snahu určiť 

kritický prah, za ktorým sa neprijateľne menia abiotické a biotické prvky prírodného 

prostredia vplyvom ľudských aktivít (Drdoš, 1999). 

ekologická valencia - rozpätie medzi existenčným minimom a maximom predstavuje 

toleranciu daného druhu (a jeho vývojového stupňa) pre určitý faktor. Šírka e.v.na hlavné 
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existenčné faktory (teplota, vlhkosť, svetlo a pod.) určuj hranice rozšírenia druhov v prírode. 

Označovanie ekologickej valencie: úzku špecializáciu organizmu vyznačujeme predponou 

„steno“, ku ktorej pripájame názov pôsobiaceho faktoru (stenoterm), naopak otužilosť voči 

existenčnému faktoru vyznačujeme predponou „eury“ (euryterm). Špecializáciu na prostredie 

charakterizujeme príponou „biont“ alebo „col“ (rheobiont, arbicol). Preferenciu prostredia 

označuje prípona „-fil“ (termofil), neznášanie „-fób“ (rheofob). 

ekologické podmienky - systém vzájomne integrovaných zložiek, prvkov a faktorov, ktoré 

tvoria okolie - prostredie života živých organizmov (Šteffek et al., 1993). 

ekologická potencia - schopnosť organizmu vyrovnávať sa s určitým existenčným faktorom, 

jeho reakčná schopnosť, ktorá vypĺňa amplitúdu príslušnej ekologickej valencie. 

ekologický faktor - akákoľvek podmienka prostredia vplývajúca na živé organizmy, ktoré 

reagujú adaptáciou (prispôsobovaním sa) (Šteffek et al., 1993). 

ekostabilizačný faktor - činiteľ, ktorý posilňuje ekologickú stabilitu krajiny (Drdoš, 

Michaeli, 2001). 

ekostabilizačná účinnosť - miera na klasifikovanie ekostabilizačnej funkcie. Vyjadruje 

schopnosť vegetácie stabilizovať povrch (pôdu) pred eróziou a vitalitu vegetácie, ktorá 

podmieňuje zvrátenie stavu nerovnováhy v krajine. Ekostabilizačná účinnosť sa klasifikuje pri 

každom vegetačnom prvku (lesy, trvalé trávne porasty, nelesná stromová a krovinná 

vegetácia, ostatná vegetácia) (Šteffek et al., 1993). 

ekosystém - „živé organizmy a ich neživé (abiotické) prostredie sú nerozlučne vzájomne 

späté a neustále spolupôsobia. Ľubovoľná jednotka (biosystém) zahrňujúca všetky spoločne 

fungujúce organizmy (biotické spoločenstvo) na danom stanovišti a spolupôsobiaca s 

fyzikálnym prostredím tak, že tok energie vytvára výrazne vyhraničené biotické štruktúry a 

kolobeh látok medzi živou a neživou časťou, predstavuje ekologický systém, alebo 

ekosystém. Ekosystém je základná, funkčná jednotka v ekológii, lebo sa skladá z organizmov 

a neživého prostredia - zložky, ktoré vzájomne vplývajú na svoje vlastnosti a sú nevyhnutné 

pre udržanie života v tejto jej forme, ktorá jestvuje na Zemi (Odum, 1986). 3. „študuje 

štruktúry a fungovanie populácií a spoločenstiev, ich dynamiku, látkové kolobehy a toky 

energie; zisťuje produktivitu živých systémov, produkciu a rozklad živej hmoty; vyhodnocuje 

vplyvy človeka na organizmy a na celú biosféru. Zo svetonázorového hľadiska nadobúda 

zásadný význam to, že ekológia chápe ľudskú populáciu ako súčasť prírody“ (Vološčuk, 

Míchal, 1991). 

environmentálna katastrofa - rozsiahle, spravidla nevratné poškodenie životného prostredia. 

environmentálna politika - 1. usmerňovanie všetkých sfér činnosti spoločnosti v súlade s 

ekologickými zákonitosťami, a to najmä uplatňovaním princípu zachovania podmienok a 

foriem života na Zemi. Je to aj princíp trvale udržateľného rozvoja. Environmentálna politika 

nemôže fungovať samostatne ako sektorová politika, musí byť integrálnou súčasťou 

odvetvovej politiky každej sféry spoločenského bytia ako prierezová, nadodvetvová politika. 

Tento proces sa označuje ako ekologizácia (resp. environmentalizácia) spoločenského 

rozvoja. Hlavné oblasti environmentálnej politiky sú: - environmentalizácia spoločenského 

vedomia, - environmentalizácia legislatívnych a ekonomických nástrojov riadenia - 

environmentalizácia priestorovej organizácie, využitia a ochrany krajiny - 

environmentalizácia technologických procesov, - praktická environmentálna politika (najmä 

štátna správa životného prostredia) (Šteffek et al., 1993). 

environmentálna škoda - ujma na životnom prostredí. 

environmentálna technológia - biotechnológia 

environmentálne vedomie - uvedomenie každého človeka o súvislostiach v životnom 

prostredí a o nepriaznivých vplyvoch na životné prostredie nezodpovedným, prírodu 

poškodzujúcim konaním. 
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environmentálna výchova - cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre 

zodpovedný vzťah k životnému prostrediu. V tomto rosahu integruje vedomosti z ekológie, 

ekosozológie, fyziotaktiky, etiky, axiológie, psychológie, sociológie a ďaľších odborov i 

aplikovaných disciplín (Šteffek et al., 1993). 

environmentálna etika - zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu 

založené na ľudskej zodpovednosti za zachovanie podmienok života na Zemi. 

Environmentálna etika je základom stratégie trvalo udržateľného rozvoja (Šteffek et al., 

1993). 

environmentálny - vzťahujúci sa na životné prostredie, životnoprostreďový (Drdoš, 

Michaeli, 2001). 

environmentálny manažment - riadenie spoločenských činností, týkajúcich sa ochrany 

životného prostredia. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR vyžaduje, aby každý 

hospodársky rezort zohľadňoval ochranu životného prostredia. 

environmentálny postoj - praktický prejav environmentálneho vedomia občana. Je to 

zásadné presadzovanie ochrany životného prostredia v praktickom živote spoločnosti. 

environmentálna výchova - 1. označenie pre vzdelávanie s dôrazom na ekológiu a ochranu 

životného prostredia. 2. chápanie, rešpektovanie a hodnotenie ekologických súvislostí v 

prírode a vzťahov medzi človekom a jeho životným prostredím. Utváranie takých záujmov, 

potrieb, schopností a celkových postojov, ktoré vedú k riešeniu a prevencii negatívnych 

vplyvov ľudskej činnosti na prostredie a smerujú k trvalému súladu medzi človekom a 

biosférou (Šteffek et al., 1993). 

erózia - rozrušovanie pôdy pôsobením atmosferických zrážok a vetrom. 

evolúcia – vývoj, v biológii zmena genetickej výbavy populácie organizmov, procesy, 

ktorými vznikajú a zanikajú nové druhy, v širšom zmysle onticky tvorivá protientropická 

aktivita vesmíru a analogická onticky tvorivá aktivita človeka ako druhu, vývoj prírody, vývoj 

kultúry. 

evolučná ontológia – filozofická procesuálna ontológia bytia, evolučný koncept sveta 

eutrofizácia - 1. proces, keď sa do vodnej nádrže (rybník a pod.) prirodzeným spôsobom 

alebo umelo dostávajú anorganické soli (fosfáty a iné živiny sú potom v nadbytku), ktoré 

podporujú rast rias a usmrcujú iné organizmy. 2. proces zvyšovania obsahu živín vo vodnom 

alebo pôdnom prostredí (Šteffek et al., 1993). 

ex-situ - udržiavanie jestvovania spravidla ohrozeného rastlinného, alebo živočíšneho druhu v 

umelom prostredí mimo svojho prirodzeného biotopu (botanická záhrada, zoologická 

záhrada). 

fosílna surovina (zdroj) - surovina, alebo zdroj, ktorý bol vytvorený počas minulých 

geologických období (nerastné suroviny, artézska voda). 

fragmentácia prirodzenej krajiny - rozdrobenie prírodných areálov krajiny na niekoľko 

menších častí, ktoré sú od seba oddelená väčšími či menšími plochami bez vegetácie (Šteffek 

et al., 1993). 

genetický materiál - akýkoľvek materiál rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo iného 

pôvodu, ktorý obsahuje funkčné jednotky dedičnosti (Šteffek et al., 1993). 

genofond - genetický materiál so skutočnou alebo potenciálnou hodnotou (Šteffek et al., 

1993). 

genom -  súhrn genetickej informácie populácie alebo druhu, genový obsah chromozomu.  

genofondové územie - je územie, kde sa nachádza genofond v podmienkach in-situ (Šteffek 

et al., 1993). 

globálna ekologická kríza - označuje stupeň degradácie prírodného prostredia, ktorý 

ohrozuje existenciu života na Zemi vrátane ľudského (Drdoš, 1999). 

globálna zmena - označenie pre zmeny v podnebí (klíme) Zeme v dôsledku činnosti človeka; 

zahŕňa celosvetové (globálne) javy a procesy ako znečisťovanie atmosféry znečisteninami 
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(polutantmi), zvyšovanie koncentrácie oxidu uhličitého v ovzduší a otepľovanie (skleníkový 

efekt), poškodenie ozónovej vrstvy, znečistenie sladkej vody, stratu druhového bohatstva a 

genetickej diverzity stratu biodiverzity a dezertifikáciu (ostepňovanie) (Šteffek et al., 1993). 

globálny - vzťahujúci sa na celú Zem (Šteffek et al., 1993). 

globálna environmentálna bezpečnosť - istota pred katastrofou v životnom prostredí 

v planetárnom meradle. 

herbicíd - chemická látka, ktorá sa používa na usmrcovanie rastlín, najmä burín; kontaktné 

herbicídy, selektívne hebricídy, systémové herbicídy (Šteffek et al., 1993). 

holorubná ťažba lesa - plošný výrub lesného porastu. 

implementácia - zabezpečenie v praxi, realizácia. 

in-situ - na pôvodnom mieste, v prirodzenom biotope. 

indikátor - ukazovateľ. Na zistenie reálneho stavu ľudskej spoločnosti a životného prostredia 

(na miestnej, regionálnej i globálnej úrovni) sa používajú ukazovatele zo sociálnych, 

ekonomických, environmentálnych a inštitucionálnych oblastí (Drdoš, 1999). 

integrita ekosystémov - spojitosť, vzájomné prepojenie rôznych ekosystémov v priestore 

krajiny. 

kontaminácia pôdy - znečistenie pôdy cudzorodými látkami. 

krajina - komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatných vzájomne funkčne 

prepojených hmotných prirodzených a človekom pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä 

geologického podkladu a pôdotvorného substrátu, vodstva, pôdy, rastlinstva a živočíšstva, 

umelých objektov a prvkov využitého územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich zo sociálno-

ekonomických javov v krajine. Krajina je životným prostredím človeka a ostatných živých 

organizmov (Zákon NR SR č. 238/2000 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). 

krajinná ekológia - l. veda o zákonitostiach vzniku, vývoja, správania sa a priestorovej 

organizácie komplexných teritoriálnych jednotiek ako celostných útvarov, ktoré študuje 

geosystémovým alebo ekosystémovým spôsobom. 2. náuka o krajine ako o prostredí života a 

činnosti živých organizmov a človeka. V tomto zmysle dobre vystihuje obsah ekologicky (nie 

technologicky) orientovanej vedy o životnom prostredí. 3. ak hovoríme o krajinnej ekológii, 

rozumieme smer v náuke o krajine (v integrovanom štúdiu krajinného komplexu), pri ktorom 

prevládajú funkcionálne aspekty štádia vzťahov medzi zložkami krajinného komplexu. 4. 

smer v náuke o krajine, ktorý skúma systém vzájomných vzťahov medzi krajinnými prvkami 

na určitom území (Šteffek et al., 1993). 

kvalita životného prostredia - stav životného prostredia, ktorý je daný pomerom priaznivých 

a nepriaznivých environmentálnych faktorov. 

HIV (vírus ľudskej nedostatočnosti, z anglického Human Immunodeficiency Virus), je vírus 

patriacu medzi retrovíry, čo je skupina vírov zo schopnosťou vytvoriť podľa svojej RNA 

reťazec DNA a ten vložiť do genomu hostiteľskej bunky. Spôsobuje nemoc AIDS (syndróm 

získaného zlyhania imunity – z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome. 

Nemocný neumiera na  AIDS, ale na inú chorobu nap.tuberkulózu, ktorej AIDS uvoľní cestu.  

Liebigov zákon - zákon minima, ktorý v rastlinnej fyziológii prvýkrát vyslovil LIEBIG 

(1840): „Rast rastlín je limitovaný tým prvkom, ktorého koncentrácia je nižšia ako príslušná 

hodnota minima, pod ktorou sa nemôžu uskutočňovať syntézy.“ Zákon minima bol neskoršie 

viackrát modifikovaný, jeho podstata však zostala neporušená. Napr.-Zákon tolerancie 

(SHELFORD 1911) : „Každý ekologický faktor hrá úlohu limitujúceho faktora, keď chýba, 

alebo sa zredukuje pod kritické minimum, alebo prevyšuje maximálne únosnú mieru“. 

Limit využívania krajiny - faktor, ktorý vylučuje, alebo obmedzuje využívanie krajiny. 

Rozoznávajú sa prírodné limity (napr. intenzívny zosuvný proces) a antropogénne limity 

(napr. znečistenie podzemných vôd). 

nebezpečie (hazard) - potenciálna možnosť výskytu udalosti (procesu), ohrozujúcej životy 

ľudí, výsledky ich práce, vlastníctvo a aktivity. Výskyt a intenzita nebezpečia, prípadne 
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nebezpečnej udalosti (procesu) sa dá s určitou pravdepodobnosťou prognózovať a 

predchádzať jej dôsledkom (Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva). 

nebezpečné látky - prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, 

toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu 

spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku (Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej 

ochrane obyvateľstva). 

neživá príroda (anorganická) - časť prírody, ktorá je tvorená neživými zložkami prírodného 

prostredia (horniny, pôdy, vodstvo, klíma). 

odpad - 1. Hnuteľná vec, ktorej sa majiteľ zbavuje, alebo chce zbaviť, alebo v súlade so 

zákonom o odpadoch alebo s osobitnými predpismi je povinný sa jej zbaviť (Zákon NR SR. č. 

223/2001 o odpadoch). 

ochrana biologickej diverzity (biodiverzity) - taký spôsob využívania biosféry, aby trvalo 

poskytovala čo najvyšší úžitok súčasnej generácii a aby sa jej potenciál udržal pre budúce 

generácie. Ochrana biodiverzity je efektívna len v prípade, keď zahrňuje vlastnú ochranu, 

starostlivosť, trvalo udržateľné využívanie, obnovu a zlepšovanie prírodného prostredia. 

Trvalo udržateľné využívanie je také využívanie biodiverzity, ktoré nevyčerpáva jej 

obnoviteľný a neobnoviteľný prírodný potenciál. Produkčná kapacita biologických zdrojov sa 

týmto spôsobom udržiava na neohraničený čas. Udržateľnosť využívania zahrňuje ekologické, 

ekonomické, sociálne a politické faktory (Eliáš, 1998). 

ochrana prírody a krajiny - l. systémová činnosť na zachovanie rôznorodosti podmienok 

života a rôznorodosti foriem života na Zemi. V praktickom zmysle sa zameriava na celkové 

zachovanie územného systému ekologickej stability, osobitne na ochranu území, druhov 

rastlín a živočíchov, vybraných významných prvkov a javov (stromy, horniny a minerály, 

skameneliny). 2. racionálna ľudská činnosť - komplex individuálnych, skupinových, štátnych 

a medzinárodných opatrení, ktoré zabraňujú ohrozeniu evolúcie a podstaty života a podporujú 

komplexnú obnovu a vývoj systému prírodnín, zároveň zachovávajú tie kvality biosféry, v 

ktorých vznikol a môže sa vyvíjať človek ako biologicky druh. 3. (tzv. klasická): ochrana 

prírodnín. 4. (tzv. romantická): ochrana esteticky hodnotných území, atraktívnych rastlín, 

živočíchov a anorganických prírodných výtvorov (Šteffek et al., 1993). 

ochrana životného prostredia - ochrana životných, t. j. existenčných podmienok človeka, 

živočíchov i rastlín (Smolková, 2000). 

optimalizácia využívania krajiny - komplexný proces vzájomného zosúlaďovania 

priestorových požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými 

podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Ekologicky optimálne priestorové 

usporiadanie a funkčné využívanie územia súčasne zabezpečuje vyhovujúcu ekologickú 

stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a racionálne využívanie prírody, biodiverzity 

a prírodných zdrojov, tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability a 

bezprostredného životného prostredia človeka. Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako 

limity, obmedzenia, alebo podporujúce faktory voči požadovaným činnostiam v danom území 

(Drdoš, Michaeli, 2001). 

ontologia – filozofická teória bytia, filozofický koncept sveta. 

ontický – tykajúci sa bytia, reálného  fyzického sveta. 

Paradigma -  všeobecný vzor, typ, základ spôsobu myslenia.   

pesticíd - chemická látka, ktorá sa v poľnohospodárstve používa na hubenie hmyzu. 

populácia (ľudská, živočíšna) - (demos) - biotický systém, ktorý tvorí skupina jednotlivcov 

toho istého druhu žijúcich v určitom časovom intervale a v určitom prostredí (Šteffek et al., 

1993). 

poškodzovanie životného prostredia - zhoršovanie stavu životného prostredia 

znečisťovaním, alebo inou ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi 

(Zákon FZ ČSFR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí). 
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priestorová štruktúra krajiny - 1. zákonité priestorové rozloženie kvalitatívnych a 

kvantitatívnych javov a vlastností krajiny, ktoré sa združujú do komplexných 

fyziognomických alebo funkčných celkov. 2. Usporiadanie krajinných prvkov, krajinných 

zložiek, komplexov alebo čiastkových systémov v krajine (Šteffek et al., 1993). 

prirodzená krajina - krajina, v ktorej prevládajú prvky prírodného charakteru nad 

antropogénnymi (Drdoš, 1999). 

príroda - 1. komplex javov a predmetov, ktoré vznikli na Zemi počas vývoja a nevytvoril ich 

človek. 2. proces, ktorým vznikajú a obnovujú sa prírodniny (živočíchy, rastliny i nerasty). 3. 

(v hovorovej reči): prírodné prostredie (Šteffek et al., 1993). 

prírodný potenciál - ponuka, schopnosť, resp. vhodnosť poskytovať a plniť rôzne funkcie s 

cieľom uspokojovať potreby spoločnosti v súlade s harmonickým fungovaním funkčných 

väzieb krajiny. Výskum potenciálu zahrňuje hľadanie jeho kvalitatívnych hodnôt, výber 

potenciálových funkcií, ako aj ich kvantifikáciu, hľadanie pozitívnych hodnôt a poznanie 

limitov využívania (Oťaheľ, Poláčik, 1987). 

prírodné prostredie - 1. funkčné prostredie, v ktorom prevládajú prírodniny, teda protiklad 

tzv. umelého prostredia. 2. prostredie, v ktorom autoregulačné mechanizmy prevládajú nad 

antropickými energo-materiálovými vkladmi (Šteffek et al., 1993). 

prírodný zdroj - tá časť živej alebo neživej prírody, ktorú človek využíva, alebo môže využiť 

na uspokojenie svojich potrieb. Rozonávajú sa: 1. Obnoviteľné prírodné zdroje, ktoré sa pri 

postupnom spotrebovávaní vyznačujú schopnosťou čiastočnej, alebo úplnej obnovy. Obnova 

sa uskutočňuje formou samoreprodukcie (voda), alebo činnosťou človeka (kultúry). K 

obnoviteľným prírodným zdrojom patrí napr. voda, vzduch, energia, lesný porast, kultúry a 

pod. 2. Neobnoviteľné prírodné zdroje, ktoré sa použitím spotrebovávajú. Ich zásoby sa 

neobnovujú, t.j. spotrebovaním sa vyčerpávajú. Patria k nim predovšetkým prírodné zdroje 

minerálneho charakteru, t. j. rôzne druhy nerastných surovín (Izakovičová, Miklós, Drdoš, 

1997). 

singularita -  jedinečnosť, výnimočnosť, počiatočný bod nulového objemu vesmíru, kedy 

v ňom neplatili normálne fyzikálne zákonitosti. 

Sukcesia -  postupná zmena v časovej následnosti. 

regeneračná schopnosť (prírody) - schopnosť obnovy človekom narušeného prírodného 

prostredia. 

riziko - možné následky nebezpečnej udalosti pre ľudí, objekty, aktivity a zložky prírodného 

prostredia, vystavené nebezpečiu (Drdoš, Michaeli, 2001). 

trvalo udržateľný rozvoj - 1. pôvodná definícia: trvalo udržateľný rozvoj predstavuje rozvoj 

uspokojujúci potreby súčasných generácií bez ohrozenia možnosti uspokojovať potreby 

budúcich generácií (Brundtlandová, 1987). 2. je to cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný 

a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti života (duchovná, sociálna, ekonomická, 

environmentálna a inštitucionálna), odohrávajúci sa na viacerých úrovniach (lokálna, 

regionálna, globálna) a smerujúci prostredníctvom uplatňovania praktických nástrojov a 

inštitúcií k takému modelu fungovania príslušného spoločenstva (miestnej a regionálnej 

komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje materiálne, 

duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje 

únosnú kapacitu krajiny a jej zdrojov (Mederly, 2001). 

únosné zaťaženie územia - také zaťaženie územia ľudskou činnosťou, pri ktorom nedochá-

dza k poškodzovaniu životného prostredia, zvlášť jeho zložiek, funkcií ekosystému, alebo 

ekologickej stability (Zákon FZ ČSFR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí). 

zaťažiteľnosť prírodného prostredia (krajiny) - vyjadruje prah, po ktorý možno prírodné 

prostredie (krajinu) zaťažiť, aby nedošlo k jeho nevratným zmenám a nepoškodila sa jeho 

dlhodobá regeneračná schopnosť. Zaťaženie vyjadruje daný (momentálny) stav premeny 

prírodného prostredia (krajiny) (Drdoš, 1999). 
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zložka krajiny - základná štruktúrna jednotka krajiny, ktorou je horninový podklad 

a pôdotvorný substrát, pôda, voda, ovzdušie, vegetácia, živočíšstvo, antropické výtvory, látky 

a javy. Nehmotnou zložkou krajiny je reliéf (Šteffek et al., 1993). 

zložka životného prostredia - základná štruktúrna jednotka životného prostredia, ktorou je 

prírodná, alebo antropogénna zložka. 

znečistenie ovzdušia - výskyt cudzorodých, biologicky aktívnych prímesí v atmosfére, 

prevažne antropogénneho pôvodu (Šteffek et al., 1993). 

živá príroda (organická) - rastliny a živočíchy. 

životné prostredie (ŽP) - 1. všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov 

vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, 

voda, horniny, pôda a organizmy (Šteffek et al., 1993). 2. domov všetkých živých bytostí 

vrátane človeka (Smolková, 2000). 

životné prostredie človeka - 1. je vytvárané súhrnom prírodných, umelých a sociálnych 

zložiek materiálneho sveta, ktoré sú alebo môžu byť v bezprostrednej interakcii s človekom 

(Min.škol.SR). 

  2. ŽP je komplexným mnohozložkovým systémom vytvoreným a určeným fyzikálnym, 

chemickým, biologickým a sociálnym prostredím v ktorom človek žije a realizuje svoje 

biologické, materiálne, sociálne a kultúrne potreby (Blažej 1981). 

Znehodnotenie ŽP - Zásah do ŽP, ktorý má negatívny vplyv na ekosystém, ktorý sa odrazí aj 

na sledovanej populácii, resp.dôjde k premene ekosystému na iný. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


