
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP1-2022/051066 Košice 12. decembra 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný 
orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, podľa § 67 písm. u) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), v súlade s § 54 ods. 20 zákona č. 
543/2002 Z. z. a na základe listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
4521/2022-6.1 zo dňa 19. mája 2022, týmto

o z n a m u j e

vlastníkom, správcom a nájomcom pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, dotknutým obciam 
a dotknutým orgánom štátnej správy

a) zámer vyhlásiť zóny Národného parku Slovenský kras, zmeny jeho hraníc a zmeny 
hraníc jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku Slovenský kras 
a jeho ochranného pásma (SKUEV0284 Teplické stráne, SKUEV0340 Český závrt, 
SKUEV0341 Dolný vrch, SKUEV3341 Dolný vrch, SKUEV0342 Drieňovec, SKUEV3342 
Drieňovec, SKUEV0343 Plešivské stráne, SKUEV0345 Kečovské škrapy, SKUEV3345 
Kečovské škrapy, SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom, SKUEV0347 Domické škrapy, 
SKUEV0349 Jasovské dubiny, SKUEV0350 Brzotínske skaly, SKUEV0352 Hrušovská 
lesostep, SKUEV0353 Plešivská planina, SKUEV3353 Plešivská planina, SKUEV0355 
Fabiánka, SKUEV3355 Fabiánka, SKUEV0356 Horný vrch, SKUEV3356 Horný vrch, 
SKUEV0737 Palanta, SKUEV0920 Sokolia skala, SKUEV0922 Bubeník, SKUEV4000 
Silickobrezovské lúky, SKUEV4001 Lúky Horného vrchu), ktorý je zverejnený na 
www.npslovenskvkras.sk/proiektochranv (ďalej len „zámer“) a

b) návrh Programu starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo 
na roky 2023 - 2032, ktorý je zverejnený na www.npslovenskvkras.sk/protiramstarostlivosti 
(ďalej len „návrh program starostlivosti“).

Projekt ochrany, ako aj návrh programu starostlivosti, vypracovala ako odborne spôsobilá osoba 
podľa § 55 ods. I zákona č. 543/2002 Z. z. Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom 
v Brzotíne, v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). 
Projekt ochrany je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny pre vyhlásenie alebo zmenu chráneného 
územia. Program starostlivosti je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, v ktorej sú uvedené údaje 
o území národného parku a jeho prírodných hodnotách, ciele ochrany a opatrenia starostlivosti, ako

http://www.npslovenskvkras.sk/proiektochranv
http://www.npslovenskvkras.sk/protiramstarostlivosti


aj zásady a regulatívy využívania územia národného parku v nadväznosti na jednotlivé ekologicko- 
fúnkčné priestory a zóny.

Slovenský kras je chráneným územím od roku 1973, najprv ako chránená krajinná oblasť1 (výmera 
36 165 ha, resp. výmera ochranného pásma 38 334,33 ha), resp. od roku 2002 ako národný park2 
(výmera 34 611,98 ha, resp. výmera ochranného pásma 11 741,57 ha). Aktuálnym návrhom 
zonácic dôjde v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), § 19 ods. 1 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. 
k úprave hraníc Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma (z 11 741,57 ha na 
5 715,98 ha). Súčasne v súlade s § 30 zákona č. 543/2002 Z. z. boli na území Národného parku 
Slovenský kras navrhnuté zóny A, B, C a D. Pri ich vylisovaní sa zohľadňovala prítomnosť 
biotopov, ich zachovalosť a vzácnosť, intenzita lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania, 
rekreačno-športové a iné využívanie územia, výskyt zastavaných plôch, infraštruktúry, verejných 
zariadení a priestorov s iným funkčným zameraním.

Mapa upravených hraníc národného parku, jeho zón a ochranného pásma je prílohou tohto zámeru. 
Prílohami oznámenia sú aj zoznamy dotknutých parciel a predmet ochrany Národného parku 
Slovenský kras.

Vyhlásením zón Národného parku Slovenský kras a zmenou hraníc zón bude zrušených týchto 14 
chránených území nachádzajúcich sa na jeho území: národná prírodná rezervácia (NPR) Brzotínske 
skaly, NPR Domické škrapy, NPR Drieňovec, Prírodná rezervácia (PR) Gerlašské skaly, NPR 
Havrania skala, NPR Hrušovská lesostep, NPR Jasovské dubiny, NPR Kečovské škrapy, PR Kráľova 
studňa, PR Palanta, NPR Pod Strážnym hrebeňom, PR Sokolia skala, NPR Turniansky hradný vrch 
a NPR Zádielska tiesňava.

Podrobnejšie údaje o Národnom parku Slovenský kras, jeho zónach a ochrannom pásme:
Výmera národného parku: 35 527,88 ha

Súpis krajov a okresov: Košický kraj: okresy Košice okolie a Rožňava; Banskobystrický kraj: 
okres Revúca

Katastrálne územia: Okres Košice okolie: Debraď, Drieňovec, Dvorníky, Hačava, Háj, Jasov, 
Medzev, Tuma nad Bodvou, Zádiel; v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Bôrka, 
Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov nad Turňou, Jablonov nad 
Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová pri Hrhove, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, 
Lipovník pri Rožňave, Lúčka pri Hrhove, Pásková, Plešivec, Rakovnica, Rozíožná, Rožňavské 
Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec. Štítnik, Vidová;

Okres Revúca: katastrálne územia Gemerský Milhosť a Jelšavská Teplica

Výmera zóna A -■ 5. stupeň ochrany 8 591.80 ha

Charakteristika a návrh využitia: Lesy ponechané na samovoľný vývoj, kde bude zabezpečená 
ochrana prírodných procesov bez ľudských zásahov s dosiahnutím rôznorodej štruktúry porastov s 
výskytom pôvodných druhov drevín typických pre biotopy Ls 1.3 (* 91E0) Jaseňovo-jelšové 
podhorské lužné lesy, Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské, Ls 2.2 (* 91G0) Dubovo-hrabové lesy 
panónske, Ls 3.1 (* 91 HO) Teplomilné submediteránne dubové lesy, Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné 
dubové lesy, Ls 4 (* 9180) Lipovo-javorové sutinové lesy, Ls 5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové 
kvetnaté lesy, Ls 5.2 (9110) Kyslomilné bukové lesy, Ls 5.4 (9150) Vápnomilné bukové lesy, Ls 6.2 
(91Q0) Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, s dostatkom tzv. mŕtveho dreva.

1 vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 110/1973 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená 
krajinná oblasť Slovenský kras
2 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras



Plánované opatrenia zabezpečia zlepšenie alebo zachovanie priaznivého stavu aj druhov na lesné 
biotopy viazané. Z dôvodu ucelenosti a praktického hľadiska boli do zóny A zahrnuté aj niektoré 
lesné cesty, či vodné toky prechádzajúce cez porasty určené na bez zásah.
Základný rámec opatrení v A zóne: ponechanie lesných porastov bez zásahu

Výmera zóny B -  4. stupeň ochrany 1 187.29 ha

Charakteristika a návrh využitia: Lesné porasty s osobitným režimom hospodárenia (s dôrazom na 
zachovanie priaznivého stavu biotopov druhov, kde lesohospodárske opatrenia budú zamerané len na 
zlepšenie drevinového zloženia a štruktúry v porastoch na stav blízky prírodnému lesu. Plánovanými 
opatreniami sa má dosiahnuť rôznorodá priestorová a veková štruktúra a výskyt typických druhov 
pre biotopy Ls 1.3 (* 91E0) Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy 
karpatské, Ls 2.2 (* 91G0) Dubovo-hrabové lesy panónske, Ls 3.1 (* 91 HO) Teplomilné 
submediteránne dubové lesy, Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy, Ls 4 (* 9180) Lipovo- 
javorové sutinové lesy, Ls 5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Ls 5.2 (9110) 
Kyslomilné bukové lesy, Ls 5.4 (9150) Vápnomilné bukové lesy, s minimálnym výskytom 
nepôvodných druhov. Plánované opatrenia zabezpečia zlepšenie alebo zachovanie priaznivého stavu 
aj druhov na lesné biotopy viazané. Do zóny B sú zaradené aj niektoré nelesné častí patriace k 
maloplošným chráneným územiam s platným 4. stupňom ochrany. Na nelesných častiach sú 
plánované opatrenia tradičného hospodárenia vhodné pre lúčne a travinno-bylinné porasty za účelom 
zachovania alebo zlepšenia stavu biotopov tohto typu a druhov na ne viazaných.
Základný rámec opatrení v zóne B: v lesných porastoch jemné spôsoby obhospodarovania bez 
realizovania obnovy zamerané na postupnú úpravu drevinového zloženia a vytvorenie diferencovanej 
štruktúry porastov blízkej prirodzeným, či prírodným lesom. Na plochách s výskytom lúčnych a 
travinno-bylinných spoločenstiev tradičné spôsoby obhospodarovania (kosenie, pasenie) za účelom 
zachovania alebo zlepšenia stavu biotopov tohto typu a druhov na ne viazaných.

Výmera zóny C -  3. stupeň ochrany 25 712.58 ha

Charakteristika a návrh využitia: Zaradené tu boli lesné porasty s prírode blízkym obhospodarovaním, 
trvalé trávne porasty, ostatné nelesné plochy s extenzívnym využívaním, vodné toky. Z dôvodu 
celistvosti územia a praktického hľadiska v malej miere aj ornú pôdu, vinice, sady, záhrady a 
zastavané plochy.
Plánovanými opatreniami sa má dosiahnuť rôznorodá priestorová a veková štruktúra a výskyt 
typických druhov pre lesné biotopy; pravidelným obhospodarovaním a jeho podporou zlepšenie alebo 
zachovanie priaznivého stavu nelesných biotopov trvalých trávnych porastov a druhov na ne 
viazaných; zachovanie ostatných nelesných biotopov s extenzívnym využitím na nezmenšujúcej sa 
výmere a zachovanie nezmeneného charakteru a kontinuity mokradí a vodných tokov.
Základný rámec opatrení v zóne C: uplatňovanie princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesa. 
Na plochách trvalých trávnych porastov pravidelné obhospodarovania kosením, pasením, v prípade 
potreby mulčovaním a odstraňovaním náletových drevín.

Výmera zóny D -  2. stupeň ochrany 36,21 ha

Charakteristika a návrh využitia: Urbanizovaná oblasť v katastrálnom území Medzev v Šugovskej 
doline s pravidelným obhospodarovaním trvalých trávnych porastov a definovanými zásadami 
umiestňovania stavieb v tejto časti národného parku.
Základný rámec opatrení v zóne D: zachovanie súčasného stavu a rozsahu stavieb a ich 
nerozširovanie.

Výmera ochranného pásma - 2. stupeň ochrany a 4. stupeň ochrany 5 715.98 ha (z toho 2. stupeň 
ochrany 99 %, 4. stupeň ochrany -1 %). výmera 5 715.98 ha.



Katastrálne územia: Okres Košice okolie: Dvorníky, Hačava, Medzev, Turňa nad Bodvou, Zádiel

Okres Rožňava: Ardovo, Brzotín, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Hrhov, Hrušov nad Turňou, Jablonov 
nad Turňou, Jovice, Kečovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník pri Rožňave, Rozložná, Silica, 
Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

Okres Revúca: katastrálne územia Gemerský Milhosť, Jelšavská Teplica, Mikolčany, Nováčany v 
Gemeri

Charakteristika a návrh využitia: Súčasťou ochranného pásma sú lesné porasty s potrebou špecifickej 
starostlivosti zameranej na ochranu biotopov a druhov, lesy s cieľom zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov vybraných druhov vtákov, trvalé trávne porasty a ostatné plochy, orná pôdy, sady, záhrady, 
vinice, vodné plochy a zastavané plochy a nádvoria.

Podľa § 50 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. sú obce v okrese Košice okolie (Debraď, Drienovec, 
Dvorníky, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa nad Bodvou, Zádiel); v okrese Rožňava (Ardovo, 
Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, 
Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, 
Pásková, Plesivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická 
Jablonica, Slavec, Štítnik, Vidová); v okrese Revúca (Gemerské Teplice a Gemerský Sad) do 15 dní 
od doručenia oznámenia zámeru a návrhu programu starostlivosti povinné informovať 
verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť do dokumentov na obvyklom 
mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní.

Podľa § 50 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec 
a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru 
alebo jeho verejného oznámenia Okresným úradom v sídle kraja Košice podať k nemu písomné 
pripomienky Okresnému úradu v sídle kraja Košice. Vlastník dotknutého pozemku má právo v tej 
istej lehote sa vyjadriť k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za 
obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 543/2022 Z. z.

Podľa § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z. z. návrh programu starostlivosti o NP Slovenský kras 
a jeho ochranné pásmo okresný úrad v sídle kraja Košice písomne oznámi vlastníkovi, správcovi a 
nájomcovi dotknutého pozemku, ktorého možno zistiť z evidencie v katastri nehnuteľností, dotknutej 
obci a dotknutým orgánom štátnej správy a prerokuje s nimi pripomienky, ktoré k návrhu podali. 
Návrh programu starostlivosti o NP Slovenský kras a jeho ochranné pásmo predložený Správou NP 
Slovenský kras okresný úrad v sídle kraja Košice oznámi v lehote do 60 dní odo dňa jeho predloženia.

Ak je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov alebo ak ich pobyt nie je známy, sa oznámenie 
zámeru, ako aj návrhu programu starostlivosti o NP Slovenský kras doručuje verejnou vyhláškou. Ak 
ide o pozemkové spoločenstvo, oznámenie je doručené aj jeho štatutárnemu orgánu.

Návrh programu starostlivosti o národný park je vždy súčasťou zámeru na vyhlásenie zón národného 
parku.

Okresný úrad v sídle kraja Košice na základe vyššie uvedeného

ž i a d a

vyššie uvedené obce, aby v súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. informovali verejnosť 
o zámere vyhlásiť zóny Národného parku Slovenský kras, zmeny jeho hraníc a zmeny



hraníc jeho ochranného pásma a o návrhu programu starostlivosti. Potvrdenie obce 
o informovaní verejnosti je potrebné zaslať na Okresný úrad v sídle kraja Košice.

Okresný úrad v sídle kraja Košice na základe vyššie uvedeného tiež

o z n a m u j e

možnosť zaslať v súlade s § 50 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. Okresnému úradu v sídle kraja 
Košice (Komenského 52, 041 26 Košice) pripomienky k zámeru a k návrhu programu 
starostlivosti. Lehota na zaslanie pripomienok je 30 dní od doručenia tohto oznámenia. 
V prípade doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou sa za deň doručenia považuje 15. 
deň jej vyvesenia na úradnej tabuli okresného úradu Košice v sídle kraja.

Okresný úrad v sídle kraja Košice upozorňuje, že vlastníci, správcovia a nájomcovia 
dotknutých pozemkov, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo 
dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia NP Slovenský kras, jeho ochranného pásma a zón 
bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami 
ochrany určenými v zámere. Nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 50 ods. 5 zákona č. 
543/2002 Z. z. je protiprávnym konaním podľa § 90 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z., resp. § 
92 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.

v ki t’Sny ÚTB J  fiCrorí, j.

RNDr. Darina Barabasová 
vedúca oddelenia

Vzhľadom na veľký rozsah sú všetky prílohy zverejnené na stránke okresného úradu v sídle kraja:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65&odbor=10&sekcia=uradna-tabula&subor=465014

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65&odbor=10&sekcia=uradna-tabula&subor=465014

