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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1 Názov a kategória chráneného územia  
 

Názov územia: Slovenský kras, vyhlásený v roku 2002 v kategórii národný park (ďalej 

len „NP“ alebo „NP Slovenský kras“). V projekte ochrany sa, podľa § 19 zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 

Z. z.“ alebo „zákon“), navrhuje vyhlásenie zón NP a zmena jeho hranice, ako aj zmena 

ochranného pásma NP Slovenský kras (ďalej aj „OPNP“). 

Mapa vymedzenia NP a jeho ochranného pásma je v prílohe č. 7.1. 

 

1.2 Prekryv s inými chránenými územiami a územiami medzinárodného 

významu 
 

Územie Slovenského krasu je legislatívne chránené od r. 1973. Podľa vyhlášky 

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 110/1973 Zb., ktorou sa vyhlasuje  

chránená krajinná oblasť Slovenský kras, malo toto chránené územie výmeru 36 165,57 

ha vlastného územia a 38 334,33 ha ochranného pásma. 

          Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty územia, ako i v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v súlade s medzinárodnými kritériami 

pre kategorizáciu chránených území, došlo k prekategorizovaniu chránenej krajinnej oblasti 

(CHKO) na NP – nariadením vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z. z., ktorým sa 

vyhlasuje Národný park Slovenský kras. Vymedzené územie zahŕňalo najcennejšie prírodné 

prostredie na výmere 34 611,0832 ha, resp. v ochrannom pásme na výmere 11 741,5677 ha. 

 

V  zmysle toho návrhu zonácie je výmera NP 35 527,88 ha a výmera ochranného 

pásma 5 715,98 ha; podiel území s 5. stupňom ochrany dosahuje 8 591,80 ha (24,18 %), so 

4. stupňom 1 187,29 ha (3,34 %), s 3. stupňom ochrany 25 712,58 ha (72,37 %) a s 2. 

stupňom ochrany 36,21 ha (0,10 %) z celkovej výmery zónovaného NP Slovenský kras. 

 

Územie NP Slovenský kras a jeho ochranné pásmo sa prekrýva s 32 existujúcimi 

územiami národnej sústavy chránených území (v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. 

z.) a to 10 národnými prírodnými rezerváciami, 6 prírodnými rezerváciami (PR) a 16 

národnými prírodnými pamiatkami. Celková výmera týchto maloplošných chránených území 

predstavuje 1 387,85 ha. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2. Po schválení 

zonácie NP Slovenský kras budú maloplošné chránené územia v národnom parku zrušené, 

s výnimkou jaskýň. V ochrannom pásme sa budú nachádzať dve prírodné rezervácie - PR 

Zemné hradisko a PR Fabiánka a bude v nich platiť 4. stupeň ochrany.  

Podiel osobitne chránených území v ochrannom pásme NP Slovenský kras so 4. 

stupňom ochrany bude 1,0 %, zvyšných 99,0 % je v 2. stupni ochrany. Ich prehľad je 

v tabuľke č. 3. 

  

Veľká časť územia národného parku ako aj časť jeho ochranného pásma je súčasťou 

európskej sústavy chránených území Natura 2000. Ide o Chránené vtáčie územie 

Slovenský kras (kód SKCHVU027) a o nižšie vymenované územia európskeho významu 

(ÚEV, kódy SKUEV): 
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Kód územia Názov ÚEV Výmera v ha Stupne ochrany 

SKUEV0284 Teplické stráne 352,18 2 

SKUEV0340 Český závrt 3,916 3 

SKUEV0341 Dolný vrch 1507,02 3 

SKUEV3341 Dolný vrch 402,34 2,3 

SKUEV0342 Drieňovec 204,206 3,5 

SKUEV3342 Drieňovec 31,43 3 

SKUEV0343 Plešivské stráne 397,48 3 

SKUEV0345 Kečovské škrapy 354,51 4 

SKUEV3345 Kečovské škrapy 183,88 3 

SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom 178,40 3,5 

SKUEV0347 Domické škrapy 111,58 3,4 

SKUEV0349 Jasovské dubiny 35,631 5 

SKUEV0350 Brzotínske skaly 436,29 4,5 

SKUEV0352 Hrušovská lesostep 40,10 4 

SKUEV0353 Plešivská planina 2860,31 3,5 

SKUEV3353 Plešivská planina 158,14 3 

SKUEV0355 Fabiánka 647,655 2,3 

SKUEV3355 Fabiánka 690,24 3 

SKUEV0356 Horný vrch 6027,59 2,3,4,5 

SKUEV3356 Horný vrch 277,06 2,3 

SKUEV0737 Palanta 810,846 3,5 

SKUEV0920 Sokolia skala 11,76 5 

SKUEV0922 Bubeník 170,271 3 

SKUEV4000 Silickobrezovské lúky 351,78 2,3 

SKUEV4001 Lúky Horného vrchu 256,96 3 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/2010 Z. z., 

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras, nadobudla účinnosť 15. mája 

2010. ÚEV boli zaradené do výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho 

významu v znení neskorších predpisov  a do rozhodnutia Komisie 2008/218/ES z 25. januára 

2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu 

v alpskom biogeografickom regióne. Toto rozhodnutie Komisie bolo ďalej aktualizované 

novšími rozhodnutiami. V súčasnosti je účinné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 
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2022/223 zo 16. februára 2022, ktorým sa prijíma pätnásta aktualizácia zoznamu lokalít s 

európskym významom v alpskom biogeografickom regióne.  

Rozhodnutím Byra Medzinárodnej koordinačnej rady programu Človek a biosféra 

(MaB) z 1. marca 1977 bola CHKO Slovenský kras uznaná za súčasť medzinárodnej siete 

biosférických rezervácií. Územie Slovenského krasu tak bolo ako prvé na Slovensku zapísané 

do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a 

biosféra (Man and the Biosphere). Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo 

udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným 

prostredím. BR Slovenský kras  bola v roku 1988 priestorovo rozčlenená na jednotlivé zóny 

(jadrová, nárazníková, rozvojová). Zónovanie územia je ale iba v zmysle členenia územia 

biosférickej rezervácie, čo neodpovedá členeniu chráneného územia a tak je v podstate 

nezáväzné. Celková rozloha biosférickej rezervácie Slovenský kras je 74 500 ha. Jej 

hranice boli stotožnené s hranicami vtedajšej CHKO a jej ochranného pásma. Výmera 

jadrovej zóny je 8 857 ha, výmera nárazníkovej zóny je 23 395 ha a výmera prechodnej zóny 

je 42 248 ha. 

Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku boli na 

základe rozhodnutia Výboru svetového dedičstva 9. decembra 1995 zapísané do zoznamu 

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  

Podzemné mokrade v časti najrozsiahlejšieho jaskynného systému Slovenského krasu 

Domica - Baradla boli 2. 2. 2001, ako jedinečný príklad prírodného typu podzemnej mokrade, 

zaradené do zoznamu mokradí medzinárodného významu pod číslom 1051 ako ramsarská 

lokalita Domica. Lokalita je okrem geomorfologických a speleoarcheologických hodnôt 

významná aj jaskynnou faunou bezstavovcov, obojživelníkov a netopierov.  

Uvedená biosferická rezervácia, lokalita svetového dedičstva UNESCO a ramsarská 

lokalita sú územiami medzinárodného významu podľa § 28b zákona č. 543/2002 Z. z. 

Mapy prekryvu s územiami európskej sústavy chránených území Natura 2000 a  

národnou sústavou chráneých území (tzv. maloplošné chránené územia) sú v prílohách č. 

7.2.1, 7.2.2 a 7.2.3. 
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Tab. č. 1 Prehľad maloplošných chránených území, ktoré sú súčasťou NP Slovenský kras  (stav k 1.1.2022) 

Názov 

CHÚ 
Kategória 

Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

Brzotínske 

skaly 

Národná 

prírodná 

rezervácia 

5  433,78 
 
Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 57/1984-32 z 30.4.1984 

 

Ochrana zachovalého komlexu prirodzenej skalnej, lesostepnej, 

stepnej, lesnej a sutinovej flóry a fauny Slovenského krasu zo 

zastúpením zriedkavých endemických a reliktných spoločenstiev 

a druhov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné 

ciele. 

509 

Domické 

škrapy 

Národná 

prírodná 

rezervácia 

4 24,44 

Úprava MK SSR č. 2778/1973-OP z 24.4.1973 - účinnosť od 

1.5.1973, zmena na 4. stupeň ochrany - vyhláška KÚŽP v 

Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004 

Ochrana vzácnych  xerotermofilných spoločenstiev rastlín a 

živočíchov, ktoré sú typické pre Slovenský kras. 
521 

Drieňovec 

 

Národná 

prírodná 

rezervácia 
5 186,02 Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 58/1984-32 z 30.4.1984 

Ochrana zachovaných lesných a skalných biocenóz Slovenského  

krasu na vedecko výskumné a náučné ciele. Doplnok siete 

chránených území Slovenského krasu vytvárajúci pojítko medzi 

rezerváciami vápencového a nevápnitého podkladu v stredných 

polohách Slovenska. Predstavuje významnú ukážku lesných  a 

skalných spoločenstiev na malej ploche. 

524 

Gerlašské 

skaly 

 

Prírodná 

rezervácia 
5 21,73 

Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3246/1981-32 z 30. júna 

1981 

Bizardný geomorfologický skalný útvar, obklopený bukovým 

lesom a pasienkami, vzácna flóra a fauna. 
247 

Havrania 

skala 

Národná 

prírodná 

rezervácia 
5 147,14 Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2961/1982-32 z 30.4.1982 

Ochrana skalného komplexu nad záverom Zádielskej doliny v  

Slovenskom krase s geomorfologicky výraznými formami a 

zachovalými pôvodnými spoločenstvami rastlín a živočíchov na 

vedecko-výskumné a náučné ciele. 

541 

Hrušovská 

lesostep 

Národná 

prírodná 

rezervácia 
4 40,85 

Úprava MK SSR č. 56/1984-32 z 30.4.1984 - účinnosť od 

1.5.1984, zmena na 4. stupeň ochrany - vyhláška KÚŽP v 

Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004 

Ochrana zachovalých lesostepných spoločenstiev  s dubom 

plstnatým, jaseňom manovým a druhovo bohatým krovitým a 

bylinným porastom na  vápencovom podklade slúžiacom na 

vedeckovýskumné, náučné a výchovné ciele. 

558 

Jasovské 

dubiny 

Národná 

prírodná 

rezervácia 

5 35,10 Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 1562/1983-32 z 31.3.1983 

Ochrana zachovalých prírodných  lesných spoločenstiev, 

miestami prestúpených xerotermnými spoločenstvami, na 

vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. 
572 

Kečovské 

škrapy 

Národná 

prírodná 

rezervácia 

4 6,61 

Úprava MK SSR č. 3244/1981-32 z 30.6.1981 - účinnosť od 

1.7.1981, zmena na 4. stupeň ochrany - vyhláška KÚŽP v 

Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004 

Výrazný škrapový kopec s výskytom vzácnej teplomilnej flóry a 

fauny. 583 
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Názov 

CHÚ 
Kategória 

Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

Kráľova 

studňa 

Prírodná 

rezervácia 
4 11,21 

Úprava MK SSR č. 2962/1982-32 z 30.4.1982 - účinnosť od 

1.7.1982, zmena na 4. stupeň ochrany - vyhláška KÚŽP v 

Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004 

Ojedinelá plocha  zachovalých typických porastov slatinnej 

jelšiny  na aluviálnej nive bezmenného potoka so všetkými 

vývojovými štádiami a zastúpením charakteristických i vzácnych 

druhov rastlín. Predstavuje jedinečný študijný a výskumný objekt 

pre sledovanie štádií sukcesie slatinnej vegetácie panónskej 

oblasti. 

589 

Palanta 
Prírodná 

rezervácia 
5 86,93 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 83/1993 Z.z. z 23. marca 1993 

Výskumný objekt pre štúdium extrémnych lesných a skalných 

spoločenstiev na vápencovom podklade. Územie  vhodné pre 

štúdium ekológie pionierskych drevín pre zalesňovanie 

spustnutých plôch. 

622 

Pod 

Strážnym 

hrebeňom 

Národná 

prírodná 

rezervácia 

5 96,67 

Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 

25.5.1966, Úprava č. ŠaK 6527/1966-osv./14 z 10.6.1966 

 

Teplomilné skalné stepi a drieňové dúbravy bohaté na vzácne 

druhy rastlín a živočíchov. 
647 

Sokolia 

skala 

Prírodná 

rezervácia 
5 11,69 Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3245/1981-32 z 30.6.1981 

Geomorfologicky výrazný skalný útvar zapojený do lesného 

komplexu v závere malej doliny,  s výskytom vzácnej flóry a 

fauny. 

681 

Turniansky 

hradný vrch 

Národná 

prírodná 

rezervácia 

4 13,79 

Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 

21.8.1964, Úprava č. 58906/64-osv./27 z 21.8.1964, zmena na 

4. stupeň ochrany - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 

22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004 

Lokalita vzácneho a endemického rastlinného druhu - rumenice 

turnianskej (Onosma tornensis) a vzácny objekt krajinársko-

estetický. 

 

698 

Zádielska 

tiesňava 

Národná 

prírodná 

rezervácia 

5 214,73 Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 457/1986-32 z 31.1.1986 

Ochrana jedinečného reliéfu a prirodzených geobiocenóz  

Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých, endemických a 

reliktných druhov flóry a fauny, dôležitých z 

vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného 

hľadiska. 

713 

 

Tab. č. 2 Prehľad jaskýň v kategórii národná prírodná pamiatka, ktoré sú súčasťou NP Slovenský kras (stav k 1.1.2022) 

Názov CHÚ Kategória 
Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

Ardovská 

jaskyňa 

Národná 

prírodná 

Podľa § 

24 zákona  
- 

Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 9284/1972-OP z 

28.12.1972 - zrušená zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z.,  

Je to jaskyňa fluviokrasového typu. Vytvorená je 

v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch 
493 
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Názov CHÚ Kategória 
Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

pamiatka NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. v dvoch vývojových úrovniach. Vytvorili ju vody občasného 

vodného toku vedúceho slepou dolinou od Dlhej Vsi. Dĺžka 

chodieb dosahuje 1 492 m. Sintrovú výzdobu tvoria krátke 

brčká, palicové a malé guľové stalaktity, záclony a až 3 m 

vysoké masívne stalagmity. Jaskyňa je dôležitá 

z archeologického i antropologického hľadiska. Doložené je 

bukovohorské osídlenie jaskyne z neolitu, ako aj mladšie 

osídlenie z doby halštatskej a laténskej. 

Brázda 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka Podľa § 

24 zákona 
- 

Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6174/1982-32 z 

30.9.1982, 

 NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. 

Hĺbka priepasti je 181 m. Je to najhlbšia priepasť Silickej 

planiny. Vytvorená je v strednotriasových svetlých 

wettersteinských vápencoch. Je to korózna puklinovitá 

priepasť, ktorá sa skladá zo sústavy komínov, oddelených od 

seba ôsmymi horizontmi. Zo sekundárnej výplne je 

najzaujímavejšia sintrová výzdoba hráškovitého tvaru. 

V minulosti bola najhlbšou priepasťou na území 

Československa. 

508 

Diviačia 

priepasť 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka Podľa § 

24 zákona 
- 

Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2916/1986-32 z 

31.3.1986,  

NPP -Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. 

Predstavuje spletitú vertikálnu sústavu puklinových 

priepasťových dómov navzájom prepojených. Jej hĺbka je 123 

m. Je vytvorená vo wettersteinských vápencoch a svetlých 

dolomitoch Plešivskej palniny. Steny priepasti sú pokryté 

sintrovou výzdobou – sintrové kaskády a záclony, pizolitové 

výrastky i trsy kríčkovitého a kostrovitého kalcitu. Na dne 

dvoch dómov sú podzemné jazerá. Na dne jedného dómu 

v hĺbke 76 m leží i zasintrovaná kostra diviaka stará asi 3000 

rokov. 

519 

Gombasecká 

jaskyňa 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
- 

 

NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.,  

Návštevný poriadok poriadok - Vyhláška KÚŽP Košice č. 

3/2004 z 19.3.2004,  

Ochranné pásmo - Vyhláška KÚŽP č. 4/2011 z 18.2.2011  
 

Jaskyňa bola objavená v roku 1951 cez Čiernu vyvieračku. Je 

vytvorená v strednotriasových svetlých wettersteinských 

vápencoch v dvoch vývojových úrovniach. Vznikla eróznou 

činnosťou Čierneho potoka pozdĺž tektonických porúch. Dĺžka 

jaskyne je 1 525 m. Z výzdoby sú unikátne tenké sintrové brčká 

dĺžky až 3 m, stalaktity, stalagmity, rôzne sintrové náteky a 

kôry. Jaskyňa je sprístupnená od roku 1955 v dĺžke 285 m. 

Spolu so Silickou ľadnicou tvoria silicko – gombasecký 

536 
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Názov CHÚ Kategória 
Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

jaskynný systém, ktorý ešte stále nie je úplne prebádaný. 

Domica 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
- 

NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z.,  

Návštevný poriadok - Vyhláška KÚŽP Košice č. 5/2004 z 

19.3.2004 a 23/2010 z 2.3.2010,  

Ochranné pásmo - vyhláška KÚŽP Košice č. 10/2005 z 

5.9.2005 

Jaskyňa bola objavená v roku 1926. Je vytvorená 

v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch 

eróziou podzemných tokov Styxu a Domického potoka v troch 

vývojových úrovniach. Geneticky s ňou súvisí v úvodnej časti 

Čertova diera, Líščia diera a Stará Domica. Celková dĺžka 

podzemných priestorov je 8 127 m. Zo sintrovej výplne sú 

typické štíty a bubny, kaskádové jazierka, cibuľové stalaktity 

a pagodovité stalagmity. S jaskyňou Baradla v Maďarskej 

republike tvoria jednotný genetický celok o dĺžke asi 25 km. 

Jaskyňa je dôležitá z archeologického i antropologického 

hľadiska. 

 

 

 

 

 

568 

Milada 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
- 

 

NPP - Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 

30.9.1996  

Ochranné pásmo - vyhláška Okresného úradu Košice č. 

95/2021 V. v., ktorou sa vyhlasuje OP NPP Milada  
 

Jaskyňa dosahuje dĺžku okolo 800. Nachádza sa v J časti 

Silickej planiny asi 1 km južne od Silickej Brezovej. Má 

pomerne bohatú sintrovú výzdobu - vynikajú kvapľové 

drapérie. Preteká ňou podzemný tok Kečovskej vyvieračky. 

Významné zimovisko viacerých druhov netopierov. 

569 

Jasovská 

jaskyňa 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka Podľa § 

24 zákona 
- 

Úprava MK SSR č. 9286/1972-OP z 28.12.1972,  

NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996, 

Návštevný poriadok - Vyhláška KÚŽP Košice č. 2/2004 z 

19.3.2004 

Vytvorená je v strednotriasových sivých gutensteinských 

vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch 

bývalým ponorným potokom Bodvy v piatich vývojových 

úrovniach. Dosahuje dĺžku 2 811 m a vertikálne rozpätie 55 m. 

Sintrovú výzdobu tvoria stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, 

brčká a i. Objavená bola už v 13. storočí. Je sprístupnená od 

roku 1846 v dĺžke 550 m. Jaskyňa je dôležitá aj 

z archeologického hľadiska. Je súčasťou národnej prírodnej 

rezervácie Jasovské dubiny. 

571 

Krásnohorská 

jaskyňa 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka Podľa § 

24 zákona 
      - 

NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996, 

Návštevný poriadok - vyhláška KÚŽP Košice č. 6/2005 zo 

14.9.2005 - účinnosť od 1.10.2005 

Jaskyňa bola objavená v roku 1964. Vytvorená je 

v strednotriasových sivých gutensteinských vápencoch a 

svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch. Dosahuje 

celkovú dĺžku 1 355 m. Predstavuje typ riečnej jaskyne. 

Pretekaná je aktívnym tokom, ktorý vyviera vo vyvieračke 

Buzgó. Tvorená je mohutnými komínmi a sieňami o výške až 

120 m. Výzdobu tvoria stenové sintre a pizolity, stalaktity a 

stalagnáty. Unikátom je stalagmit o výške 32,7 m. Jaskyňa je 

ukončená Marikiným jazierkom so sifónom o hĺbke 28 m 

590 
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Názov CHÚ Kategória 
Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

a dĺžke 120 m. V podzemnom toku žije vzácny kôrovec 

Niphargus tatrensis. 

Silická 

ľadnica 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
- 

 

Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6176/1982-32 z 

30.9.1982 - zrušená  

NPP -Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996  
 

Je to najnižšie situovaná jaskyňa s ľadovou výplňou v strednej 

Európe (503 m n.m.). Úvodná priepasť je zaľadnená v dôsledku 

zrútenia prechodu do dolných častí. Jaskyňa o dĺžke  1 100 m 

pokračuje pozdĺž Čierneho potoka sériou veľkých dómov a 

siení v striedaní s úzkymi časťami a sifónmi. Je vytvorená 

v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch. 

V zadných sieňach je prítomná i sekundárna sintrová výzdoba 

– dlhé a krehké sintrové brčká. V minulosti bola osídlená 

(Archeologický dóm) a má veľký význam aj z archeologického 

hľadiska. 

 

 

 

 

669 

Drienovská 

jaskyňa 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka Podľa § 

24 zákona 
- 

 
Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996  

 

Je súčasťou prírodnej rezervácie Palanta na Jasovskej planine. 

Ide o jaskyňu erozívneho pôvodu v dvoch vývojových 

úrovniach, vytvorenú vo wettersteinských vápencoch. Aktívny 

tok preteká spodnou úrovňou. Dĺžka jaskyne je 1 348 m. Jej 

výzdobou sú rozličné erozívne tvary, sintrová výzdoba, kôry 

kryštalického sadrovca, kríčkovitý aragonit a kalcitové drúzy. 

Jaskyňa je dôležitá z archeologického i antropologického 

hľadiska. Je významným zimoviskom 13 druhov netopierov, 

najmä večernice malej a podkovára južného. 

1002 

Hrušovská 

jaskyňa 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
-  Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996 

Bola objavená v roku 1978. Hrušovská jaskyňa je výverovou 

jaskyňou podzemného toku Eveteš na antiklinálnej elevácii 

verfénskych bridlíc. Vznikla v riečnych triasových vápencoch 

silického príkrovu, v troch vývojových úrovniach.  Jaskynné 

chodby majú erozívny charakter, ústia do viacerých väčších 

jaskynných dómov o výške až 15 m. Okrem bežnej jaskynnej 

výzdoby unikátne sú monokryštály kalcitu, heliktity a 

výrastlice sintrových kryštálov. Celková dĺžka známych 

priestorov je 780 m. Je súčasťou národnej prírodnej rezervácie 

Hrušovská lesostep. 

1003 

Kunia 

priepasť 

 

Národná 

prírodná 

Podľa § 

24 zákona 
     - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996 

Patrí do jaskynného systému Skalistého potoka. Objavená bola 

v roku 1947, záverečný sifón v hĺbke 203 m sa dosiahol v roku 

1986. Predstavuje systém vertikálnych dutín na rôznom stupni 

1004 
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Názov CHÚ Kategória 
Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

pamiatka skrasovatenia vápencov wettersteinského typu. Rôzne smerové 

dislokácie ich výškovo členia na samostatné stupne. Dosahuje 

dĺžku 813 m. V niektorých priestoroch je prítomná sintrová 

výzdoba s brčkami a sintrovými kaskádami.  

Obrovská 

priepasť 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
- Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996 

Objavená bola v roku 1959 a zameraná v roku 1967. Nachádza 

sa na planine Dolný vrch, blízko hranice s Maďarskom. Je to 

priepasť korózneho typu s celkovou hĺbkou 100 m, založená vo 

svetlých wettersteinských vápencoch. Je členená na viacero 

menších šácht a dómov, z ktorých najväčšia má hĺbku až 63 m. 

Steny sú pokryté sintrovou výzdobou hlavne v bočnom dóme 

„Galéria“.  

 

 

 

1005 

Skalistý 

potok 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
- Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996 

Jaskyňa predstavuje krasový výver prameňa Skalistého potoka. 

Jaskynný systém dosahuje celkovú dĺžku 6 998 m s výškovou 

amplitúdou 345 m, ktorý je vytvorený vo wettersteinských 

vápencoch. Zaujímavá je množstvom sifónov, jazier 

a podzemných vodopádov. Je takmer bez sekundárnej výplne, 

iba s ojedinelými sintrovými kôrami. Výdatnosť vyvieračky 

dosahuje cca 7 l.s-1 v prípade väčších zrážok sa zvyšuje na  300 

l.s-1 až 700 l.s-1. 

1006 

Snežná diera 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
- Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996 

Nachádza sa blízko okraja planiny Horný vrch pri Havranej 

skale. Preskúmaná bola v roku 1955. Je to 23 m hlboká 

priepasť a 95 m dlhá jaskyňa, ktorú tvorí 10 až 20 m vysoká 

puklina vytvorená vo svetlých wettersteinských vápencoch. 

Jaskyňa funguje ako dynamická ľadová jaskyňa. Vytvára sa 

v nej ľad tvoriaci kvaple a povlaky na stenách. Ľad sa v nej 

udržuje po celý rok. 

1007 

Zvonivá jama 

 

Národná 

prírodná 

pamiatka 
Podľa § 

24 zákona 
 - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996 

Je to najhlbšia priepasť na Plešivskej planine. Ide o 

priepasťovitú jaskyňu, ktorá je vytvorená v masívnych svetlých 

organodetrických vápencoch stredného triasu. Hĺbka priepasti 

je 100,5 m. Podzemnú časť jaskyne tvorí puklinový priestor o 

rozmeroch 220 x 40 x 40-50 m. Dóm „Galéria“ prestavuje 

obrovské zasintrované suťovisko, na ktorom vznikli pagodové 

stalagmity. Najvyšší „Stĺp hrôzy“ má výšku až 26 m. 

1008 

 



Projekt ochrany Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma 
 

 

12 
 

Tab. č. 3 Prehľad maloplošných chránených území, ktoré sú súčasťou ochranného pásma NP Slovenský kras (stav k 1.1.2022) 

Názov CHÚ Kategória 
Stupeň 

ochrany 

Výmera 

(ha) 
Vyhlasovací predpis Predmet ochrany 

Číslo v 

štátnom 

zozname 

Pod 

Fabiankou 

Prírodná 

rezervácia 
4 1,22 

 

Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2963/1982-32 z 

30.4.1982 - účinnosť od 1.7.1982, zmena na 4. stupeň 

ochrany - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 

22.9.2004 - účinnosť od 1.10.2004 
 

Ochrana zvyškov prirodzenej slatinnej vegetácie a 

ojedinelých i chránených druhov rastlín na území 

Slovenského krasu. Alúvium dolnej časti Brezoblatného 

potoka so zachovalou pobrežnou vegetáciou, výskyt vzácnej 

flóry a fauny. 

589 

Zemné 

hradisko 

Prírodná 

rezervácia 
4 55,94 

 

Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 

1.5.1993, zmena na 4. stupeň ochrany - vyhláška 

KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - účinnosť od 

1.10.2004 
 

Ochrana lesostepnej vegetácie so zvyškom prirodzeného 

dubového lesa. Z biologického hľadiska územie cenné tým, 

že umožňuje porovnávať dynamiku vývoja vegetácie za 

prirodzených podmienok a podmienok vytvorených 

človekom. 

871 
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1.3 Kategória chráneného územia podľa medzinárodných štandardov 

NP Slovenský kras po vymedzení zón zodpovedá manažmentovej kategórii chránených 

území Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) Národný park – kategória II. Tá je 

definovaná ako rozsiahle prírodné alebo prírode blízke územie, určené na ochranu 

veľkoplošných ekologických procesov spolu s množstvom druhov a ekosystémov 

charakteristických pre dané územie, ktoré zároveň dávajú možnosť pre uplatnenie duchovných, 

vedeckých, vzdelávacích, rekreačných zámerov, či pre návštevnosť, ktoré sú zlučiteľné 

s cieľmi ochrany územia. Predmetom ochrany v zmysle uvedenej definície sú v prípade NP 

Slovenský kras ekosystémy listnatých, zmiešaných a ihličnatých lesov, lesostepí a skál. 

Rekreácia a oddych v tomto území budú založené predovšetkým na zážitku z vnímania 

nedotknutej prírody. Poznávanie prírody a krajiny ako súčasť programov pre návštevníkov a 

rekreácia sú hlavnou úlohou manažmentu takéhoto chráneného územia. 

V lesoch NP, ktoré boli pred vyhlásením za chránené územie zmenené ľudskou 

činnosťou, ale v ktorých ekologické procesy naďalej prebiehajú alebo sa po vyhlásení 

samostatne znovu obnovili, budú vykonávané opatrenia na regeneráciu biotopov (napr. 

odstraňovanie stanovištne nepôvodných druhov drevín). Takýto opravný manažment bude 

časovo a priestorovo jasne ohraničený a bude v súlade s cieľmi ochrany uvedenými v kapitole 

2. 

Územie je určené na ochranu konkrétnych druhov alebo biotopov a ich 

manažment by mal odrážať túto prioritu. Okrem častí územia ponechaných na bezzásah si 

viaceré biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany, môžu vyžadovať pravidelné aktívne 

zásahy, nutné k zabezpečeniu ich konkrétnych požiadaviek alebo pre udržanie biotopov. 

Územie bude obhospodarované primárne kvôli vzácnej flóre a faune a manažmentové zásahy 

budú vykonávané s vedomím, že akýkoľvek zisk alebo sociálny benefit je tu sekundárny. 

 

1.4 Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma (dotknuté 

územnosprávne jednotky – kraj, okres, obec, katastrálne územie, dotknuté lesné 

celky) 

Tab. č. 4 Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek na území NP Slovenský kras (stav k 

1.1.2022) 

Kód 

kraja 
Názov kraja 

Kód 

okresu 

Názov 

okresu 
Kód obce Názov obce 

Kód 

k. ú. 
Názov k. ú. 

600 Banskobystrický 608 Revúca 

525677 

 

Gemerské 

Teplice 

814997 

 

Gemerský 

Milhosť 

525677 

Gemerské 

Teplice 815004 

Jelšavská 

Teplica 

800  

K
o

ši
ck

ý
 

808 Rožňava 

525537 Ardovo 800252 Ardovo 

525561 Bôrka 803715 Bôrka 

560022 Brzotín 807052 Brzotín 

525626 Dlhá Ves 811017 Dlhá Ves 

525642 Drnava 813061 Drnava 

525651 
Gemerská 

Hôrka 
814903 

Gemerská 

Hôrka 

525731 Honce 816892 Honce 

525740 Hrhov 819255 Hrhov 

525758 Hrušov 819972 
Hrušov nad 

Turňou 

525782 Jablonov nad 821721 Jablonov nad 
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Kód 

kraja 
Názov kraja 

Kód 

okresu 

Názov 

okresu 
Kód obce Názov obce 

Kód 

k. ú. 
Názov k. ú. 

Turňou Turňou 

560049 Jovice 822421 Jovice 

525821 Kečovo 823767 Kečovo 

525855 Kováčová 827797 
Kováčová pri 

Hrhove 

525863 
Krásnohorská 

Dlhá Lúka 
828700 

Krásnohorská 

Dlhá Lúka 

560065 Kružná 829650 Kružná 

525898 
Kunova 

Teplica 
829897 

Kunova 

Teplica 

525910 Lipovník 832383 
Lipovník pri 

Rožňave 

525936 Lúčka 833991 
Lúčka pri 

Hrhove 

526070 Pašková 845639 Pašková 

526096 Plešivec 846929 Plešivec 

526126 Rakovnica 851558 Rakovnica 

526193 Rozložná 852902 Rozložná 

526207 
Rožňavské 

Bystré 
853275 

Rožňavské 

Bystré 

526223 Silica 855499 Silica 

526231 
Silická 

Brezová 
855502 

Silická 

Brezová 

526240 
Silická 

Jablonica 
855511 

Silická 

Jablonica 

526266 Slavec 856177 Slavec 

526312 Štítnik 861341 Štítnik 

526266 Vidová 856185 Vidová 

806 
Košice 

okolie 

521329 Debraď 810118 Debraď 

521337 Drienovec 812935 Drienovec 

559573 Dvorníky 871699 Dvorníky 

521396 Hačava 815365 Hačava 

559768 Háj 866008 Háj 

521493 Jasov 822434 Jasov 

521671 Medzev 836583 Medzev 

559784 
Turňa nad 

Bodvou 
866016 

Turňa nad 

Bodvou 

559881 Zádiel 871711 Zádiel 

 

Tab. č. 5 Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek na území ochranného pásma NP 

Slovenský kras (stav k 1.1.2022) 

Kód 

kraja 

Názov 

kraja 

Kód 

okresu 

Názov 

okresu 
Kód obce Názov obce 

Kód 

k. ú. 
Názov k. ú. 

800 

K
o

ši
ck

ý
 

808 Rožňava 

525537 Ardovo 800252 Ardovo 

560022 Brzotín 807052 Brzotín 

525626 Dlhá Ves 811017 Dlhá Ves 

525651 
Gemerská 

Hôrka 
814903 

Gemerská 

Hôrka 

525740 Hrhov 819255 Hrhov 

525758 Hrušov 819972 
Hrušov nad 

Turňou 

525782 
Jablonov nad 

Turňou 
821721 

Jablonov nad 

Turňou 

560049 Jovice 822421 Jovice 

525821 Kečovo 823767 Kečovo 
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525863 
Krásnohorská 

Dlhá Lúka 
828700 

Krásnohorská 

Dlhá Lúka 

525910 Lipovník 832383 
Lipovník pri 

Rožňave 

526193 Rozložná 852902 Rozložná 

526223 Silica 855499 Silica 

526231 Silická Brezová 855502 
Silická 

Brezová 

526240 
Silická 

Jablonica 
855511 

Silická 

Jablonica 

526266 Slavec 856177 Slavec 

806 

Košice-

okolie 

 

559573 Dvorníky 871699 Dvorníky 

521396 Hačava 815365 Hačava 

521671 Medzev 836583 Medzev 

559784 
Turňa nad 

Bodvou 
866016 

Turňa nad 

Bodvou 

559881 Zádiel 871711 Zádiel 

600 

B
an

sk
o

b
y

st
ri

ck
ý
 

608 
Revúca 

 

525677 

 

Gemerské 

Teplice 

814997 

 

Gemerský 

Milhosť 

525677 

Gemerské 

Teplice 815004 

Jelšavská 

Teplica 

525685 Gemerský Sad 815039 Mikolčany 

525685 
Gemerský Sad 

815047 

Nováčany v 

Gemeri 

 

NP Slovenský kras sa rozprestiera na 10 lesných celkoch (LC): Brzotín, Jablonov, 

Krásnohorské Podhradie, Plešivec, Lesy Jelšava I., Stárňa, Lesy Jasov s.r.o., Lesy Jasov ŠL, 

Nižný Medzev a Zvyšok „Jasov, Medzev, Poproč, Štós“. Podrobnosti sú v tabuľke č. 6. 

 

Tab. č. 6 Užívatelia JPRL v NP Slovenský kras v členení podľa LC (stav k 1.1.2022) 

Užívatelia LC 
Výmera 

(ha) 

Obdobie 

platnosti PSoL 

Š
tá

tn
i 

Lesy Slovenskej republiky, š. p.,(ďalej 

len „Lesy SR“), organizačná zložka OZ 

Východ 

Brzotín 2278,67 2022 - 2031 

Jablonov 2374,56 2022 - 2031 

Krásnohorské Podhradie 1361,42 2022 - 2031 

Plešivec 2739,48 2022 - 2031 

Lesy Jasov ŠL 6,21 2021 - 2030 

Správa NP Slovenský kras 

Brzotín 96,52 2022 - 2031 

Jablonov 257,16 2022 - 2031 

Krásnohorské Podhradie 1246,32 2022 - 2031 

Plešivec 341,42 2022 - 2031 

Lesy SR, š. p., OZ Gemer 

 

Stárňa 638,05 2017 - 2026 

Lesy Jelšava I. 408,20 2021 - 2030 

 Spolu štátni užívatelia 11 748,01 

N
eš

tá
tn

i 

Ing. Zoltán Fabián Brzotín 1,45 2022 - 2031 

Ondrej Fabián Brzotín 8,32 2022 - 2031 

Ing. Juraj Sekerák Brzotín 20,64 2022 - 2031 

Urbárne a pasienkové PS Jovice Brzotín 39,55 2022 - 2031 

Urbárske a pasienkové PS Rožňavské 

Bystré 
Brzotín 63,60 2022 - 2031 

Pôschové PS Brzotín Brzotín 72,46 2022 - 2031 



Projekt ochrany Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma 
 

 

16 
 

Združenie lesných spoločností, PS Honce Brzotín 121,68 2022 - 2031 

Urbárne a pasienkové PS Brzotín Brzotín 130,42 2022 - 2031 

Nová lesná spoločnosť, PS Brzotín Brzotín 185,70 2022 - 2031 

Lesné PS Rakovnica Brzotín 210,70 2022 - 2031 

PS Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná Brzotín 221,33 2022 - 2031 

Urbárne a pasienkové PS Krásnohorská 

Dlhá Lúka 
Brzotín 267,35 2022 - 2031 

Imrich Burkuš Jablonov 4,01 2022 - 2031 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hačava Jablonov 41,36 2022 - 2031 

Urbariát Dvorníky, PS Jablonov 83,86 2022 - 2031 

Burkuš I. SHR a spol. Jablonov 136,33 2022 - 2031 

Ervín Gašpar SHR Jablonov 169,58 2022 - 2031 

Urb. spol. Zádiel-PS Jablonov 179,02 2022 - 2031 

PS lesomajiteľov Silická Jablonica Jablonov 435,43 2022 - 2031 

PS Jablonov nad Turňou Jablonov 923,13 2022 - 2031 

PS Urbariát obce Háj Jablonov 939,25 2022 - 2031 

PS Hrhov Jablonov 1149,58 2022 - 2031 

Rímskokatolícka cirkev Bôrka Krásnohorské Podhradie 2,09 2022 - 2031 

Urbariát PS Kováčová Krásnohorské Podhradie 58,53 2022 - 2031 

Batlex, s.r.o. Krásnohorské Podhradie 95,30 2022 - 2031 

Urbárske a pasienkové PS Bôrka Krásnohorské Podhradie 276,88 2022 - 2031 

SULPS Harsányi, Lipovník Krásnohorské Podhradie 303,33 2022 - 2031 

Spoločnosť urbarialistov a komposesorát, 

PS Lúčka 
Krásnohorské Podhradie 338,70 2022 - 2031 

Lesy Jasov, s.r.o. Lesy Jasov s.r.o. 1603,42 2021 - 2030 

Mestský podnik lesov Medzev, s.r.o. Nižný Medzev 208,04 2021 - 2030 

SVL v k.ú. Štítnik Plešivec 1,82 2022 - 2031 

MUDr. Slavomír Sakal Plešivec 8,08 2022 - 2031 

Pápezsík Ladislav Plešivec 14,51 2022 - 2031 

LPPS Rozložná Plešivec 47,70 2022 - 2031 

Švecová Anna Plešivec 73,32 2022 - 2031 

USPS Silica Plešivec 79,86 2022 - 2031 

Spoločnosť urbaristov a pasienkárov, PS 

Kunová Teplica 
Plešivec 133,66 2022 - 2031 

Komposesorát Šomkút Šivetice Plešivec 185,04 2022 - 2031 

LPPS Vasgyár Plešivec Plešivec 274,69 2022 - 2031 

Lesné a pasienkové PS Vidová Plešivec 302,36 2022 - 2031 

Súkromný les Kónyárt Plešivec Plešivec 315,98 2022 - 2031 

Obecné a urbárske lesy Pašková Plešivec 324,85 2022 - 2031 

Obec Plešivec Plešivec 334,15 2022 - 2031 

Komposesorát PS Štítnik Plešivec 415,21 2022 - 2031 

Spoločnosť súkromných vlastníkov lesa  

Planina, Plešivec 
Plešivec 420,09 2022 - 2031 

PS urbariát - Kónyárt Plešivec Plešivec 599,15 2022 - 2031 

Lesné a pasienkové PS Slavec Plešivec 771,39 2022 - 2031 

PM, s.r.o. Plešivec 922,82 2022 - 2031 

GEMT, s.r.o. Stárňa 152,38 2017 - 2026 

PS Kečovo Stárňa 791,04 2017 - 2026 

Urbariát Turňa PS Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
143,24 2021 - 2030 
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Ochranné pásmo NP Slovenský kras sa rozprestiera na 6 LC: Brzotín, Jablonov, Plešivec, 

Lesy Jelšava I., Neštátne lesy Jelšava a Zvyšok „Jasov, Medzev, Poproč, Štós“. Podrobnosti sú 

v tabuľke č. 7. 

 

Tab. č. 7 Užívatelia JPRL ochranného pásma NP Slovenský kras v členení podľa LC (stav k 

1.1.2022) 

 

Bývalí urbarialisti obce Debraď 
Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
180,88 2021 - 2030 

ZUaPPS ob. Drienovec Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
383,79 2021 - 2030 

SVLN Miglinc Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
435,76 2021 - 2030 

Rea-Les, s.r.o. Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
517,33 2021 - 2030 

Ceter, s.r.o. Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
933,80 2021 - 2030 

 Agro Hačava, s.r.o. Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
228,03 2021 - 2030 

 Agro Hačava, s.r.o. Jablonov 440,77 2022 - 2031 

Spolu neštátni užívatelia 17 722,74   

Spolu lesné pozemky podľa JPRL 29 470,75   

Užívatelia LC 
Výmera 

(ha) 

Obdobie 

platnosti PSoL 

Š
tá

tn
i 

Lesy Slovenskej republiky, š. p.,(ďalej 

len „Lesy SR“), organizačná zložka OZ 

Východ 

Brzotín 2,56 2022 - 2031 

Jablonov 128,31 2022 - 2031 

Plešivec 69,12 2022 - 2031 

Lesy SR, š. p., OZ Gemer 

OZ Gemer 

Lesy Jelšava I. 154,49 2021 - 2030 

 Spolu štátni užívatelia   354,48 

N
eš

tá
tn

i 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hačava Jablonov 3,06 2022 - 2031 

Urbariát Dvorníky, PS Jablonov 32,14 2022 - 2031 

PS lesomajiteľov Silická Jablonica Jablonov 27,11 2022 - 2031 

PS Jablonov nad Turňou Jablonov 6,81 2022 - 2031 

PS Hrhov Jablonov 156,92 2022 - 2031 

LPPS Rozložná Plešivec 19,26 2022 - 2031 

UaPPS Silická Brezová Plešivec 44,20 2022 - 2031 

LPS Gemerský Sad Lesy Jelšava I. 176,75 2021 - 2030 

Lesy - PS Nováčany Neštátne lesy Jelšava 47,71 2015 - 2024 

Urbár Nováčany PS Neštátne lesy Jelšava 64,78 2015 - 2024 

 Agro Hačava, s.r.o. Zvyšok Jasov, Medzev, 

Poproč, Štós 
28,79 2021 - 2030 

 Agro Hačava, s.r.o. Jablonov 87,73 2022 - 2031 

Spolu neštátni užívatelia 695,26        

Spolu lesné pozemky podľa JPRL 1 049,74   
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Mapa pozemkov podľa foriem vlastníctva vrátane prehľadu vlastníctva a podielu na 

výmere chráneného územia, je v prílohe č. 7.6, zoznam parciel podľa evidencie katastra 

nehnuteľností v prílohe č. 7.8.  

   Z hľadiska vlastníckych vzťahov prevláda súkromné (vrátane plôch bez založeného 

listu vlastníctva), ktoré je na 65,37 % výmery NP Slovenský kras, resp. 90,89 % výmery jeho 

ochranného pásma. Prehľad využívania pozemkov podľa evidencie katastra nehnuteľností v NP 

je v tabuľke č. 8, v ochrannom pásme NP v tabuľke č. 9. 

Tab. č. 8 Prehľad druhov pozemkov a foriem vlastníctva v NP (podľa registra KN-C stav k 

1.4.2022) 

  NP Slovenský kras 

Druh pozemku výmera (ha) 

forma 

vlastníctva 

orná 

pôda 

vinica, 

záhrada, 

ovocný 

sad 

trvalý 

trávny 

porast 

lesný 

pozemok 

vodná 

plocha 

zastavan

á plocha 

a 

nádvorie 

 ostatná 

plocha/be

z DRP 

Spolu 

štátne 0.37 0.10 51.07 9503.00 3.51 14.82 7.59 9580.45 

súkromné a bez 

LV 
64.84 11.81 5404.26 17274.46 26.07 93.86 344.30 23219.61 

miest, obcí, 

samosprávneho 

kraja 

0.00 0.00 0.22 0.01 0.00 8.56 0.14 8.92 

spoločenstvenné 0.00 0.00 3.57 102.85 0.00 0.10 0.00 106.51 

cirkevné 0.00 1.55 34.17 2557.52 5.44 9.85 3.85 2612.39 

Spolu 65.20 13.47 5493.29 29437.83 35.03 127.18 355.88 35527.88 

                  

  NP Slovenský kras 

Druh pozemku podiel (%) 

forma 

vlastníctva 

orná 

pôda 

vinica, 

záhrada, 

ovocný 

sad 

trvalý 

trávny 

porast 

lesný 

pozemok 

vodná 

plocha 

zastavan

á plocha 

a 

nádvorie 

 ostatná 

plocha/be

z DRP 

Spolu 

štátne 0.001 0.000 0.144 26.748 0.010 0.042 0.021 26.966 

súkromné a bez 

LV 
0.182 0.033 15.211 48.622 0.073 0.264 0.969 65.356 

miest, obcí, 

samosprávneho 

kraja 

0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.024 0.000 0.025 

spoločenstvenné 0.000 0.000 0.010 0.289 0.000 0.000 0.000 0.300 

cirkevné 0.000 0.004 0.096 7.199 0.015 0.028 0.011 7.353 

Spolu 0.184 0.038 15.462 82.858 0.099 0.358 1.002 100.000 
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Tab. č. 9 Prehľad druhov pozemkov a foriem vlastníctva v ochrannom pásme NP (podľa 

registra KN-C stav k 1.4.2022) 

  Ochranné pásmo NP Slovenský kras 

Druh pozemku výmera (ha) 

forma 

vlastníctva 

orná 

pôda 

vinica, 

záhrada, 

ovocný 

sad 

trvalý 

trávny 

porast 

lesný 

pozemok 

vodná 

plocha 

zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

 ostatná 

plocha 
Spolu 

štátne 15.75 0.39 75.22 37.35 12.42 1.27 42.57 184.96 

súkromné a bez 

LV 
996.66 169.62 2337.32 1017.55 299.89 89.82 284.41 5195.27 

miest, obcí, 

samosprávneho 

kraja 

7.49 0.32 22.68 0.12 1.08 15.04 19.58 66.32 

spoločenstvenné 0.17 0.00 40.81 0.00 38.97 1.57 2.50 84.02 

cirkevné 54.07 18.65 102.45 4.58 0.00 0.07 5.60 185.41 

Spolu 1074.14 188.97 2578.48 1059.60 352.36 107.77 354.66 5715.98 

                  

  Ochranné pásmo NP Slovenský kras 

Druh pozemku podiel (%) 

forma 

vlastníctva 

orná 

pôda 

vinica, 

záhrada, 

ovocný 

sad 

trvalý 

trávny 

porast 

lesný 

pozemok 

vodná 

plocha 

zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

 ostatná 

plocha 
Spolu 

štátne 0.2755 0.0069 1.3160 0.6534 0.2173 0.0222 0.7447 3.2359 

súkromné a bez 

LV 
17.4364 2.9674 40.8909 17.8019 5.2465 1.5714 4.9757 90.8903 

miest, obcí, 

samosprávneho 

kraja 

0.1310 0.0056 0.3968 0.0021 0.0189 0.2632 0.3426 1.1602 

spoločenstvenné 0.0030 0.0000 0.7140 0.0000 0.6817 0.0274 0.0438 1.4699 

cirkevné 0.9459 0.3262 1.7923 0.0801 0.0000 0.0011 0.0980 3.2437 

Spolu 18.7919 3.3061 45.1100 18.5375 6.1644 1.8854 6.2048 100.0000 

 

1.5 Výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma 

Výmera NP Slovenský kras je 35 527,88 ha. Ochranné pásmo národného parku má 

výmeru 5 715,98 ha. V predkladanom projekte ochrany sa navrhuje úprava hraníc NP a jeho 

ochranného pásma s ohľadom na prírodné hodnoty územia. 
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2. PREDMET A CIELE OCHRANY 

Ciele ochrany a manažmentu Národného parku Slovenský kras 

 

Dlhodobý cieľ 1: Zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov 

 Operatívny cieľ 1.1: Zachovanie prirodzených ekosystémov zabezpečením nerušeného 

priebehu prírodných procesov (A zóna). 

 Operatívny cieľ 1.2: Obnova prirodzených lesných ekosystémov (B zóna). 

 Operatívny cieľ 1.3: Zlepšenie stavu/odolnosti lesných ekosystémov postupmi prírode 

blízkeho lesného hospodárstva (C zóna). 

 

Dlhodobý cieľ 2: Aplikovanie zásad udržateľnosti cestovného ruchu postaveného najmä 

na rekreácii pri poznávaní prírody a krajiny a vzdelávacej ponuke pre návštevníka 

 Operatívny cieľ 2.1: Formovanie kvalitného zázemia založeného na spolupráci 

a uplatňovanie manažmentu udržateľného cestovného ruchu pre spravovanie Národného 

parku Slovenský kras. 

 Operatívny cieľ 2.2: Vytváranie ponuky produktov v prírodnom cestovnom ruchu 

založenej na spoznávaní prírody a kultúrnych tradícií Národného parku Slovenský kras. 

 

Dlhodobý cieľ 3: Zvyšovanie úrovne poznania predmetov ochrany a faktorov 

ovplyvňujúcich ich stav 

 Operatívny cieľ 3.1: Zlepšenie poznania chránených a osobitne významných častí 

prírody a krajiny v národnom parku, ako aj jeho ochrannom pásme. 

 

Dlhodobý cieľ 4: Zachovanie alebo zlepšovanie stavu nelesných biotopov a druhov  

 Operatívny cieľ 4.1: Zachovanie trvalých trávnych porastov na nezmenšujúcej sa 

výmere 

 Operatívny cieľ 4.2: Zachovanie ostatných nelesných a lesných biotopov s extenzívnym 

využitím na nezmenšujúcej sa výmere. 

 Operatívny cieľ 4.3: Zachovanie nezmeneného charakteru a kontinuity mokradí a 

vodných tokov bez úprav toku na celej ich dĺžke. 

 Operatívny cieľ 4.4: Zachovanie štruktúry a výmery komplexu biotopov v areáli 

Turnianskeho hradu. 

 Operatívny cieľ 4.5: Zachovanie štruktúry a výmery komplexu biotopov v opustených 

kameňolomoch. 

 

Dlhodobý cieľ 5: Zachovanie krajinného rázu územia a jeho estetickej a prírodnej 

hodnoty 

 Operatívny cieľ 5.1: Zamedzenie urbanizovania územia národného parku, zachovanie 

špecifického a charakteristického krajinného rázu poľnohospodárskych častí územia 

vrátane ochranného pásma národného parku. 

 Operatívny cieľ 5.2: Zachovanie prírodovedných hodnôt, poloprírodného charakteru 

lokality a zároveň existujúceho stavu kultúrno-historického a rekreačného využívania 

kultúrnej pamiatky v areáli Turnianskeho hradu. 
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 Operatívny cieľ 5.3: Posudzovanie dopadu investičných a rozvojových aktivít na 

migráciu živočíchov a eliminovanie bariérového efektu existujúcej infraštruktúry. 

 

2.1 Vymedzenie predmetu ochrany a odôvodnenie ochrany 

Predmetom ochrany chráneného územia sú vybrané biotopy európskeho významu 

a národného významu podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. 

z.“). Sú uvedené v tabuľkách č. 10 a 11, resp. zobrazené v mapách v prílohách č. 7.4.1, 7.4.2, 

7.4.3 a 7.4.4. 

 

Tab. č. 10 Biotopy európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany v NP Slovenský kras v 

zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z. z. 

Kód 

biotopu 

Kód 

Natura 
Názov biotopu 

Br 6 6430 Brehové porasty deväťsilov 

Kr 2 5130 Porasty borievky obyčajnej 

Kr 6  * 40A0 Xerotermné kroviny 

Lk 1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 

Lk 5 6430 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 

Ls 1.3 * 91E0 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 

Ls 2.2 * 91G0 Dubovo-hrabové lesy panónske 

Ls 3.1 * 91H0 Teplomilné submediteránne 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 

Pr 3 * 7220 Penovcové prameniská 

Pi 5 * 6110  
Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických 

substrátoch  

Sk 1 8210 Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou   

Sk 6 * 8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni 

Sk 8 8310 Nesprístupnené jaskynné útvary 

Tr 1 6210 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte  

Tr 1.1 * 6210 
Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným 

výskytom druhov čeľade Orchidaceae 

Tr 2 * 6240 Subpanónske travinno-bylinné porasty 

Tr 5 6190 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 

Tr 8 * 6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 

Vysvetlivka:* prioritné biotopy európskeho významu – biotopy, za zachovanie ktorých má Európska 

únia mimoriadnu zodpovednosť 

Tab. č. 11 Biotopy národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v NP Slovenský kras v 

zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z. z. 

Kód 

biotopu 
Názov biotopu 

Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 

Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 

Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky 

Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc 

Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 
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Kód 

biotopu 
Názov biotopu 

Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 

Tr 6 Teplomilné lemy 

Tr 7 Mezofilné lemy 

Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské 

Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy 

 

Predmetom ochrany sú v NP Slovenský kras biotopy chránených druhov podľa prílohy č. 4 k 

vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z. z. a to: 

- biotopy druhov rastlín európskeho významu:  

CIEVNATÉ RASTLINY: zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia), črievičník papučkový 

(Cypripedium calceolus), včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), hadinec červený 

(Echium maculatum, syn. E. russicum), feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana), kosatec bezlistý 

uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica), peniažtek slovenský (Noccaea jankae, syn. Thlaspi 

jankae), rumenica turnianska (Onosma viridis, syn. O. tornensis), poniklec veľkokvetý 

(Pulsatilla grandis), poniklec otvorený (Pulsatilla patens) 

- biotopy druhov rastlín národného významu: 

CIEVNATÉ RASTLINY: vstavač ploštičný (Anacamptis coriophora, syn. Orchis coriophora), 

kozinec mechúrikatý pravý (Astragalus vesicarius subsp. vesicarius, syn. A. v. subsp. albidus), 

klasovec sivastý pravý (Asyneuma canescens, subsp. canescens syn. A. c. subsp. salicifolium), 

ostrica krátkošijová (Carex brevicollis), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), 

prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), prilbovka červená (Cephalanthera rubra), 

krupinka obyčajná (Crupina vulgaris), vstavačovec strmolistý pravý (Dactylorhiza incarnata 

subsp. incarnata), vstavačovec strmolistý krvavý (Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes), 

vstavačovec strmolistý neskorý (Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella), vstavačovec 

(vemeníček) zelený (Dactylorhiza viridis, syn. Coeloglossum viride), kruštík drobnolistý 

(Epipactis microphylla), kruštík pontický (Epipactis pontica), kruštík močiarny (Epipactis 

palustris), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kandík psí zub (Erythronium dens-

canis), mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus), smrečinovec plazivý (Goodyera repens), 

päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), päťprstnica voňavá (Gymnadenia odoratissima), 

kosatec nízky pravý (Iris pumila subsp. pumila), kosatec sibírsky (Iris sibirica), hrachor 

hrachovitý (Lathyrus pisiformis), ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum), modruška pošvatá 

(Limodorum abortivum), kurička štetinatá (Minuartia setacea), modrica širokolistá (Muscari 

botryoides), vstavač trojzubý (Neotinea tridentata, syn. Orchis tridentata), vstavač počerný 

pravý (Neotinea ustulata subsp. ustulata, syn. Orchis ustulata subsp. ustulata), vstavač počerný 

letný (Neotinea ustulata subsp. aestivalis, Orchis ustulata subsp. aestivalis), tarica krivoľaká 

rôznolistá (Odontarrhena tortuosa subsp. heterophylla, syn. Alyssum tortuosum subsp. 

heterophyllum), rumenica piesočná (Onosma arenaria), vstavač mužský poznačený (Orchis 

mascula subsp. speciosa, syn. O. m. subsp. signifera), vstavač vojenský (Orchis militaris), 

vstavač purpurový (Orchis purpurea), vemenník zelenkastý (Platanthera chlorantha), 

prvosienka holá (Primula auricula), pľúcnik úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), vŕba 

sivozelená (Salix starkeana), sezel smldníkovitý (Seseli peucedanoides, syn.  Gasparrinia 

peucedanoides), ostrevka dlhosteblová (Sesleria heufleriana), ostrevka maďarská (Sesleria 

hungarica), silenka donetzká (Silene donetzica), tis obyčajný (Taxus baccata), zimozeleň 

bylinná (Vinca herbacea) 

 

Predmetom ochrany sú podľa prílohy č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z. z. aj:  

biotopy druhov živočíchov európskeho významu: 

GASTROPODA – ULITNÍKY: bytinela panónska (Bythinella pannonica) 
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HMYZ – MOTÝLE: jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne), ohniváčik veľký (Lycaena 

dispar), pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena), priadkovec trnkový (Eriogaster catax); HMYZ 

- CHROBÁKY: *fuzáč alpský (Rosalia alpina), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), behúnik maďarský 

(Duvalius hungaricus), roháč obyčajný (Lucanus cervus); HMYZ - ROVNOKRÍDLOVCE: kobylka 

Štysova (Isophya stysi), koník Brunnerov (Paracaloptenus caloptenoides), kobylka 

sedmohradská (Pholidoptera transsylvanica), saga stepná (Saga pedo), koník slovanský 

(Stenobothrus eurasius); OBOJŽIVELNÍKY: kunka žltobruchá (Bombina variegata), kunka 

červenobruchá (Bombina bombina), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla 

arborea); PLAZY: jašterica zelená (Lacerta viridis); užovka fŕkaná (Natrix tessellata); VTÁKY: 

rybárik riečny (Alcedo atthis), orliak morský (Haliaeetus albicilla); CICAVCE – HLODAVCE: syseľ 

pasienkový (Spermophillus citellus); CICAVCE – NETOPIERE: netopier brvitý (Myotis 

emarginatus), netopier čierny (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), 

netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier sťahovavý 

(Miniopterus schreibersii), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), podkovár južný 

(Rhinolophus euryale), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký 

(Rhinolophus ferrumequinum); CICAVCE – ŠELMY: mačka divá (Felis silvestris), rys ostrovid 

(Lynx lynx), *vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra); 

Biotopy druhov živočíchov národného významu: HMYZ – MOTÝLE: modráčik horcový 

(Maculinea alcon); HMYZ – ROVNOKRÍDLOVCE: kobylka Bejbienkova (Isophya beybienkoi); 

OBOJŽIVELNÍKY: salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra); VTÁKY: škovránok poľný 

(Alauda arvensis), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola), hrdlička poľná (Streptopelia 

turtur), dudok chochlatý (Upupa epops); 

 

Druhy vtákov, ktoré sú predmetom ochrany v SKCHVU027 Slovenský kras:  bocian 

čierny (Ciconia nigra), penica jarabá (Sylvia nisoria), strakoš obyčajný (Lanius collurio), ďateľ 

bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) tesár čierny 

(Dryocopus martius), krutohlav hnedý (Jynx torquilla), orol krikľavý (Aquila pomarina), 

hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), bučiak veľký 

(Botaurus stellaris), chriašť bodkovaný (Porzana porzana), lelek lesný (Caprimulgus 

europaeus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik malý (Ficedula parva), 

škovránik stromový (Lullula arborea),  sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sova dlhochvostá 

(Strix uralensis), včelár lesný (Pernis apivorus), výr skalný  (Bubo bubo),  výrik lesný (Otus 

scops), prepelica poľná (Coturnix coturnix), žlna sivá (Picus canus),   

Nakoľko dochádza k prekryvu NP Slovenský kras s uvedeným CHVÚ, tieto druhy sa 

zároveň považujú aj za predmet ochrany národného parku. 

Vysvetlivka:* prioritné druhy  – druhy, za zachovanie ktorých má Európska únia mimoriadnu 

zodpovednosť 

 

Abiotické javy  

Územie NP Slovenský kras predstavuje veľmi nápadnú geomorfologickú jednotku, 

ktorá sa svojim vzhľadom vymyká z krajinného obrazu Západných Karpát. Geologické 

zloženie tu podmienilo vznik určitého svojrázneho krajinného celku, ktorý označujeme ako 

krasovú krajinu. Budujú ho nasledovné tektonické jednotky: silicikum, gemerikum, príkrov 

Bôrky, meliatikum a turnaikum. Podstatná časť územia je tvorená hlavne silicikom, tvorené 

pieskovcami, piesčitými bridlicami, piesčitými vápencami, dolomitmi a viacerými 

litologickými typmi vápencov. 

Slovenský kras je naším najväčším krasovým územím s veľmi dobre vyvinutým 

krasovým reliéfom a skoro úplným zastúpením krasového fenoménu charakteristického pre 

mierne klimatické oblasti. Zaraďujeme ho k planinovému typu krasu. Abitotické javy v NP 
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Slovenský kras sú zastúpene hlavne prítomnosťou krasových javov v krajine.  Pri ich vzniku je 

rozhodujúci korozívny proces, teda rozpúšťanie vápenca vodou. Vysoký stupeň skrasovatenia 

dokazuje aj častý výskyt jaskynných sústav. Slovenský kras tvorí sústava planín oddelených od 

seba hlbokými kaňonovitými dolinami rieky Slanej a potoka Štítnik, Zádielskou a Hájskou 

tiesňavou. Od západu na východ sú to samostatné planiny Koniarska a Plešivská, ďalej Silická 

planina, Horný a Dolný vrch, Zádielska a Jasovská planina.  Vo východnej časti Slovenského 

krasu Turnianska kotlina oddeľuje planiny Horného a Dolného vrchu. Na severe je Slovenský 

kras oddelený od jednotlivých podcelkov Slovenského rudohoria výraznou erózno-denudačnou 

brázdou. Na juhozápade a na východe je Slovenský kras ohraničený Rimavskou a Košickou 

kotlinou. Stráne planín sa príkro zvažujú do tiesňav a priľahlých kotlín. Ich sklon dosahuje až 

45°, pričom vo vrchnej tretine majú často charakter kolmostenných brál.  

Najtypickejšie geomorfologické formy zastúpené na území  Slovenského krasu sú: 

Krasový a fluviokasový reliéf - kaňon, tiesňava, slepá a poloslepá dolina, krasová priehlbeň, 

polje, semipolje, krasová planina, škrapy, krasová jama (závrt), úvala, bogaz, krasová 

rozsadlina, skrasovatené bralá, jaskyne, travertínová a penovcová kopa.  

Niektoré najcharakteristickejšie časti Slovenského krasu boli v minulosti vyhlásené za 

osobitne chránené časti územia, kde predmetom ochrany okrem iných sú aj anorganické javy. 

Sú to NPR Zádielska tiesňava (tiesňava, škrapy, krasová rozsadlina, skrasovatené bralá, 

jaskyne), NPR Domické škrapy a NPR Kečovské škrapy (škrapy, jaskyne), NPR Turniansky 

hradný vrch (škrapy), NPR Jasovské dubiny, NPR Havrania skala, PR Sokolia skala, PR 

Gerlašské skaly, NPR Drieňovec, NPR Brzotínske skaly, NPR Pod strážnym hrebeňom, NPR 

Hrušovská lesostep (škrapy, krasové jamy, krasová rozsadlina, skrasovatené bralá, jaskyne). 

V NP Slovenský kras sa nachádza viac ako 1300 jaskýň, 16 z nich je evidovaných ako 

NPP (podrobnosti sú v tabuľke č. 2). Všetky ostatné sú podľa § 24, ods. 3 zákona č. 543/2002 

Z. z. prírodnými pamiatkami. Pre  NPP Domica bolo vyhlásené ochranné pásmo o  výmere 

616,69 ha v roku 2005, pre NPP Krásnohorská jaskyňa o výmere 196,63 ha v roku 2007, pre 

NPP Gombasecká jaskyňa o výmere 642,48 ha v roku 2011 a pre NPP Milada o výmere 252,62 

ha v roku 2021. 

 

2.2 Zhodnotenie stavu predmetu ochrany a stanovenie cieľov ochrany 

Na základe zhodnotenia stavu druhov a biotopov zo správ podľa článku 17 smernice 

Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

v platnom znení, medzinárodných záväzkov a cieľov stanovených v strategických 

dokumentoch EÚ a Slovenskej republiky je potrebné v predmetnom území zachovať 

alebo zlepšiť stav uvedených predmetov ochrany. Hodnotenie biotopov európskeho významu a 

stanovenie cieľov ochrany je uvedené v prílohe 7.9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:31992L0043
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3. PODROBNOSTI O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA 

3.1 Vymedzenie zón a ekologicko-funkčných priestorov, podrobnosti 

o podmienkach územnej ochrany 

K zabezpečeniu cieľov ochrany slúži diferenciácia územia národného parku na 

ekologicko-funkčné priestory (EFP) a zóny. Mapa zón je v prílohe č. 7.3.1, mapa ekologicko-

funkčných priestorov je v prílohe 7.3.2. 

 

Rozdelenie územia na ekologicko-funkčné priestory 

 

EFP sú vymedzené na základe zoskupenia ekologicky príbuzných biotopov a ich 

rovnakého ekologického a socioekonomického hodnotenia. EFP je charakterizovaný 

homogenitou ekologických podmienok a jednotným funkčným zameraním z hľadiska cieľov 

ochrany prírody, pričom je v území priestorovo opakovateľnou jednotkou s podrobne určeným 

typom základnej starostlivosti. Na území NP Slovenský kras sa vyčleňuje 12 EFP. Ich prehľad 

a ďalšie podrobnosti sú uvedené v tab. č. 12. 

 

Tab. č. 12 Prehľad ekologicko-funkčných priestorov na území NP Slovenský kras 

 

Kód EFP Názov EFP 
Výmera EFP 

(ha) 
Zóna 

Špecifické socioekonomické 

využitie 

EFP 1.1 
Lesy ponechané na samovoľný vývoj 

mimo území európskeho významu 
5451,00 A 

zóna 

Nerušený, samovoľný vývoj 

biotopov, bez ľudských zásahov 

(ochrana prírodných procesov). 

EFP 1.2 

Lesy ponechané na samovoľný vývoj 

v ÚEV Teplické stráne, ÚEV Pod 

Strážnym hrebeňom,  ÚEV Plešivská 

planina, ÚEV Plešivské stráne, ÚEV 

Brzotínske skaly, ÚEV Sokolia skala, 

ÚEV Hrušovská lesostep, ÚEV 

Drieňovec, ÚEV Horný vrch, ÚEV 

Dolný vrch, ÚEV Palanta, ÚEV 

Jasovské dubiny. 

3105,02  A 

zóna 

Nerušený, samovoľný vývoj 

biotopov, bez ľudských zásahov 

(ochrana prírodných procesov). 

EFP 2.1 

Lesy s cieľom dosiahnutia stavu 

prirodzeného ekosystému 

manažmentovými zásahmi mimo 

území európskeho významu 

1060,43 
B 

zóna 

Prírode blízke obhospodarovanie v 

lesných porastoch smerom k 

prírodnému lesu, v plánovanom 

horizonte 30 rokov 

EFP 2.2 

Lesy s cieľom dosiahnutia stavu 

prirodzeného ekosystému 

manažmentovými zásahmi v ÚEV 

Plešivská planina, ÚEV Domické 

škrapy. 

24,19 
B 

zóna 

Prírode blízke obhospodarovanie v 

lesných porastoch smerom k 

prírodnému lesu, v plánovanom 

horizonte 30 rokov 

EFP 3.1 
Lesy s prírode blízkym hospodárením 

mimo území európskeho významu 
11835,02 

C 

zóna 

Bežné obhospodarovanie 

štandardnými postupmi 

s preferenciou prírode blízkeho 

obhospodarovania lesa 

najjemnejšími hospodárskymi 

spôsobmi 

EFP 3.2 

Lesy s prírode blízkym hospodárením 

v ÚEV Pod Strážnym hrebeňom, 

ÚEV Plešivská planina, ÚEV 

Plešivské stráne, ÚEV Domické 

škrapy, ÚEV Kečovské škrapy, ÚEV 

Fabiánka, ÚEV Bubeník, ÚEV Horný 

vrch, ÚEV Dolný vrch, ÚEV Palanta 

7543,89 
C 

zóna 

Bežné obhospodarovanie 

štandardnými postupmi 

s preferenciou prírode blízkeho 

obhospodarovania lesa 

najjemnejšími hospodárskymi 

spôsobmi 
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Kód EFP Názov EFP 
Výmera EFP 

(ha) 
Zóna 

Špecifické socioekonomické 

využitie 

EFP 4.1 
Trvalé trávne porasty mimo území 

európskeho významu 
1651,42 

 

B,C,

D 

zóna 

kosenie a/alebo pastva 

hospodárskych zvierat v súlade so 

*špecifikami pre jednotlivé biotopy 

(typy biotopov) a/alebo pre druhy 

(s ponechaním solitérnych stromov 

a/alebo skupiniek drevín) 

*v určitých prípadoch si špecifiká 

niektorých druhov vyžadujú 

intenzívnejší manažment 

(intenzívne pasenie príp. kosenie) 

EFP 4.2 

Trvalé trávne porasty v ÚEV 

Plešivská planina, ÚEV Kečovské 

škrapy, ÚEV Silickobrezovské lúky, 

ÚEV Fabiánka, ÚEV Bubeník, ÚEV 

Horný vrch, ÚEV Drieňovec, ÚEV 

Lúky Horného vrchu. 

3836,31 
 C 

zóna 

kosenie a/alebo pastva 

hospodárskych zvierat v súlade so 

*špecifikami pre jednotlivé biotopy 

(typy biotopov) a/alebo pre druhy 

(s ponechaním solitérnych stromov 

a/alebo skupiniek drevín) 

*v určitých prípadoch si špecifiká 

niektorých druhov vyžadujú 

intenzívnejší manažment 

(intenzívne pasenie príp. kosenie) 

EFP 5 

Ostatné plochy a ostatné lesné 

pozemky (neporastové plochy) 

s kompaktným výskytom biotopov 

trvalých trávnych porastov v ÚEV 

Pod Strážnym hrebeňom, ÚEV Český 

závrt, ÚEV Plešivské stráne, ÚEV 

Plešivská planina, ÚEV Domické 

škrapy, ÚEV Kečovské škrapy, 

ÚWEV Fabiánka, ÚEV Horný vrch, 

ÚEV Dolný vrch, ÚEV Bubeník, 

ÚEV Palanta. 

396,83 
B, C 

zóna 

Na určitých častiach** – 

rekonštrukcia travinných biotopov 

výrubom drevín a jednorazovým 

mulčovaním a následným kosením 

a/alebo extenzívnou alebo 

intenzívnou pastvou hospodárskych 

zvierat (výruby a obhospodarovanie 

v súlade so špecifikami pre 

jednotlivé biotopy a druhy; s 

ponechaním solitérnych stromov 

a/alebo skupiniek drevín), mimo 

častí s krovinnými a lesnými 

biotopmi – predmetami ochrany 

EFP 6 Antropogénne biotopy 

EFP 6.1 Areál Turnianskeho hradu 0,84 
C 

zóna 

Využitie kultúrno-historickej 

lokality v súlade s dotknutými 

predmetmi ochrany prírody  

EFP 6.2 Kameňolomy 11,33 
C 

zóna 

Využitie v súlade s dotknutými 

predmetmi ochrany (biotopy 

a druhy) 

 

 

Podrobnosti o podmienkach územnej ochrany 

 

Vymedzené územie je podľa § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. zaradené do kategórie 

národný park s navrhovanými zónami A, B, C a D pre ktoré platí 5., 4., 3. a 2. stupeň ochrany. 

Na území ochranného pásma bude platiť 2. stupeň ochrany. 

 

Zóna A 

 

Pre navrhovaný stupeň ochrany v zóne A zákon v § 16 definuje zakázané činnosti a činnosti 

vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona je na území, na ktorom platí 5. stupeň ochrany, zakázané: 

a) vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1 zákona 
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1. jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, 

snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na 

pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej 

komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo 

letištného priestoru [§ 13 ods. 1 písm. a)]; 

Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného 

toku alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje 

tento zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona 

č. 326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe 

požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie 

rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o 

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa 

osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

2. vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom 

vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, 

miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy [§ 14 ods. 1 písm. b)];  

Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného 

toku alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje 

tento zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona 

č. 326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe 

požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie 

rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o 

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa 

osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. c)]; 

Tento zákaz neplatí na pohyb: 

 v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo 

výkonom rybárskeho práva a na pohyb správcu vodného toku, 

obhospodarovateľa lesa a vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa 

vzťahuje tento zákaz, 
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 na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; 

tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

 v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej 

v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v 

zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní 

vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti 

alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 

23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok 

uvedených v tomto stanovisku. 

4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, 

lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné 

športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. d)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

 Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť 

súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu. 

5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti 

prístupné spoločenské podujatie [§ 14 ods. 1 písm. e)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb [§ 14 ods. 1 písm. f)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

7. vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí 

nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb  [§ 14 ods. 1 písm. g)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

8. zbierať rastliny vrátane ich plodov [§ 14 ods. 1 písm. h)]; 

Tento zákaz neplatí: 

 na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej 

obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

 na vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. 
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9. organizovať spoločné poľovačky [§ 14 ods. 1 písm. i)];  

10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom [§ 14 ods. 1 písm. 

j)]; 

11. rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty [§ 14 ods. 1 písm. k)]; 

12. používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie [§ 14 ods. 

1 písm. l)]; 

13. zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie [§ 15 ods. 1 písm. b)]; 

14. umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný 

reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu [§ 15 ods. 1 písm. c)]; 

15. aplikovať chemické látky a hnojivá [§ 15 ods. 1 písm. d)]; 

16. rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch 

podľa osobitných predpisov [§ 15 ods. 1 písm. e)]; 

17. zbierať nerasty alebo skameneliny [§ 15 ods. 1 písm. f)]; 

18. oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice [§ 15 ods. 1 

písm. g)]; 

19. umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat [§ 15 

ods. 1 písm. h)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce. 

20. vykonávať geologické práce [§ 15 ods. 1 písm. i)]; 

21. umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo 

správe vodného toku alebo vodného diela [§ 15 ods. 1 písm. j)]; 

22. voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov 

(služobný pes) a poľovného psa [§ 15 ods. 1 písm. k)]; 

23. prikrmovať alebo vnadiť [§ 15 ods. 1 písm. l)]; 

b) zasiahnuť do lesného porastu,  

c) narušiť vegetačný a pôdny kryt, 

d) pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá, 

e) umiestniť a používať intenzívny svetelný zdroj na osvetlenie územia, 

f) rušiť pokoj a ticho, 

g) chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha, 

h) meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, 

i) umiestniť stavbu, 

j) vysádzať rastliny.  

 

Výnimku zo zakázaných činností v území s piatym stupňom ochrany môže povoliť v zmysle § 

67 zákona okresný úrad v sídle kraja (OÚ v SK). Povolené činnosti môžu byť realizované 

v zmysle § 29 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 4 zákona len v záujme ochrany prírody a krajiny a ak 

činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany. Pôjde 

predovšetkým o opatrenia v zmysle § 29 ods. 4 zákona: 

a) monitoring a prírodovedný prieskum a výskum, 

b) vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov, 

c) vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín, 

d) umiestnenie informačných tabúľ a značení, 

e) činnosti súvisiace s údržbou, rekonštrukciou alebo užívaním turistických chodníkov, 

náučných chodníkov, pozemných komunikácií, stavieb a zariadení, 

f) vykonanie činností, ktorými nedôjde k zmene prírodného prostredia, 

g) ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia obyvateľov. 
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Na území, na ktorom platí 5. stupeň ochrany, sa podľa § 16 ods. 2 vyžaduje súhlas orgánu 

ochrany prírody na vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. i), j) a l) a § 14 ods. 2 

písm. d): 

1. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy [v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) v znení § 13 

ods. 2 písm. i)] – OÚ v SK; 

2. vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, 

Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému 

za hranicami zastavaného územia obce  [v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 

2 písm. j)] –  MŽP SR; 

3. umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia 

alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film 

alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce [v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) 

v znení § 13 ods. 2 písm. l)] – OÚ; 

4. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu 

je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo 

lietajúceho športového zariadenia  [v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 

písm. d)] – OÚ. 

 

Zóna B 

 

Pre navrhovaný stupeň ochrany v zóne B zákon č. 543/2002 Z. z. v § 15 definuje zakázané 

činnosti a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody.  

Podľa § 15 ods. 1 zákona je na území, na ktorom platí 4. stupeň ochrany, zakázané: 

a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1 písm. a) zákona: 

1. jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, 

snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na 

pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej 

komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo 

letištného priestoru [§ 13 ods. 1 písm. a)]; 

Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného 

toku alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje 

tento zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej 

obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona 

č. 326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe 

požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie 

rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o 

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa 

osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 
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2. vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom 

vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, 

miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy [§ 14 ods. 1 písm. b)]; 

Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného 

toku alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje 

tento zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej 

obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona 

č. 326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe 

požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie 

rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o 

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa 

osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. c)]; 

Tento zákaz neplatí na pohyb: 

 v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo 

výkonom rybárskeho práva a na pohyb správcu vodného toku, 

obhospodarovateľa lesa a vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa 

vzťahuje tento zákaz, 

 na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej 

obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné 

pásmo, 

 v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej 

v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v 

zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní 

vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti 

alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 

23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok 

uvedených v tomto stanovisku. 

4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, 

lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné 

športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. d)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 
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 Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť 

súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu. 

5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti 

prístupné spoločenské podujatie [§ 14 ods. 1 písm. e)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb [§ 14 ods. 1 písm. f)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

7. vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí 

nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb  [§ 14 ods. 1 písm. g)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

8. zbierať rastliny vrátane ich plodov [§ 14 ods. 1 písm. h)]; 

Tento zákaz neplatí: 

 na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; 

tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

 na vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. 

9. organizovať spoločné poľovačky [§ 14 ods. 1 písm. i)];  

10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom [§ 14 ods. 1 

písm. j)]; 

11. rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty [§ 14 ods. 1 písm. 

k)]; 

12. používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie [§ 14 ods. 

1 písm. l)]; 

b) zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie; 

c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný 

reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu; 

d) aplikovať chemické látky a hnojivá; 

e) rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch 

podľa osobitných predpisov; 

f) zbierať nerasty alebo skameneliny; 

g) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice; 

h) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením 

zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli 

dotknutej obce. 

i) vykonávať geologické práce; 
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j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo 

správe vodného toku alebo vodného diela; 

k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov 

(služobný pes) a poľovného psa; 

l) prikrmovať alebo vnadiť zver. 

 

Výnimku zo zakázaných činností v území so štvrtým stupňom ochrany môže povoliť v zmysle 

§ 67 zákona OÚ v SK.  Podľa § 29 ods. 3  zákona možno povoliť zakázané činnosti, ak  je ich 

vykonanie: 

a) v záujme ochrany prírody a krajiny, 

b) ak činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany, 

c) v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu. 

 

Na území, na ktorom platí 4. stupeň ochrany, sa podľa § 15 ods. 2 vyžaduje súhlas orgánu 

ochrany prírody na: 

a) vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j), l), o) a p) a § 14 

ods. 2 písm. d), e) a h) zákona: 

1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia 

obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) 

v znení § 13 ods. 2 písm. a)] - OÚ; 

2. výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia 

ich technické parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích 

pásov [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. c)] – OÚ v SK; 

3. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 

ods. 2 písm. i)] – OÚ v SK; 

4. vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, 

Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému 

za hranicami zastavaného územia obce [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 

písm. j)] – MŽP SR; 

5. umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo 

zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo 

televíziu za hranicami zastavaného územia obce [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 

13 ods. 2 písm. l)] – OÚ; 

6. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 

2 písm. o)] – OÚ v SK; 

7. vypaľovanie bylín, stromov alebo krov [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 

písm. p)] – OÚ; 

8. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu 

je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo 

lietajúceho športového zariadenia [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 

písm. d)] – OÚ; 

9. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb [v 

zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. e)] – OÚ; 

10. vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu 

pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie 

podľa osobitného predpisu [v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. h)] – 

OÚ v SK; 

b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, 

ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích 

jednotiek [v zmysle § 15 ods. 2 písm. b)] – OÚ; 
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- Súhlas sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej 

tabuli dotknutej obce. 

c) umiestnenie stavby [v zmysle § 15 ods. 2 písm. c)] – OÚ v SK 

d) chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach – OÚ v SK. 

 

Zóna C 

 

Pre navrhovaný stupeň ochrany zákon č. 543/2002 Z. z. v § 14 definuje zakázané činnosti 

a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody.  

 

Podľa § 14 ods. 1 zákona je na území, na ktorom platí 3. stupeň ochrany zakázané: 

a) vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a) zákona: 

1. jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, 

snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na 

pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej 

komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo 

letištného priestoru;  

Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného 

toku alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje 

tento zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona 

č. 326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky 

uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v 

zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní 

vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti 

alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 

23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok 

uvedených v tomto stanovisku. 

b) vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle 

na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo  diaľnice, cesty, miestnej 

komunikácie a vyznačenej cyklotrasy [§ 14 ods. 1 písm. b)]; 

Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného 

toku alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje 

tento zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej 

obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona 

č. 326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe 

požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie 
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rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o 

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa 

osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. c)]; 

 Tento zákaz neplatí na pohyb: 

 súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo 

výkonom rybárskeho práva a na pohyb správcu vodného toku, 

obhospodarovateľa lesa a vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa 

vzťahuje tento zákaz, 

 na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej 

obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné 

pásmo, 

 v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky 

uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie 

rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o 

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa 

osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,  

lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné 

športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. d)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a 

na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

 Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť 

súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu. 

e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti   

prístupné  spoločenské podujatie [§ 14 ods. 1 písm. e)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové  

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb [§ 14 ods. 1 písm. f)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie 

a jeho ochranné pásmo. 
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g) vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí 

nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb [§ 14 ods. 1 písm. g)]; 

 Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo 

uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie 

a jeho ochranné pásmo. 

h) zbierať rastliny vrátane ich plodov [§ 14 ods. 1 písm. h)]; 

 Tento zákaz neplatí: 

 na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; 

tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

 na vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. 

i) organizovať spoločné poľovačky [§ 14 ods. 1 písm. i)]; 

j) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom [§ 14 ods. 1 písm. 

j)]; 

k) rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty[§ 14 ods. 1 písm. k)]; 

l) používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie [§ 14 ods. 1 

písm. l)]. 

 

Výnimku zo zakázaných činností v území s 3. stupňom ochrany môže povoliť v zmysle § 67 

písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. OÚ v SK. Podľa § 29 ods. 3  zákona možno povoliť 

zakázané činnosti, ak  je ich vykonanie: 

a) v záujme ochrany prírody a krajiny, 

b) ak činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany, 

c) v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu. 

 

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. sa vyžaduje súhlas na: 

a) vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2 zákona:   

1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia 

obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, [§ 13 ods. 2 písm. a)] - OÚ 

2. výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia 

ich technické parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych 

rozčleňovacích pásov, [§ 13 ods. 2 písm. c)] – OÚ v SK 

3. oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej 

škôlky, ovocného sadu a vinice, [§ 13 ods. 2 písm. d)] – OÚ 

4. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných 

ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 

tridsať dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich 

ochranu, [§ 13 ods. 2 písm. e)] - OÚ 

5. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, [§ 13 ods. 2 písm. i)] – OÚ v SK 

6. vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, 

Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému 

za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. j)] – MŽP SR 

7. umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia 

alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film 

alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. l)] – OÚ 
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8. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho 

plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, [§ 13 ods. 2 písm. m)] - OÚ 

9. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka, [§ 13 ods. 2 písm. o)] – OÚ v SK 

10. vypaľovanie bylín, stromov alebo krov, [§ 13 ods. 2 písm. p)] - OÚ 

b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia1, ako aj  

akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule, - OÚ 

c) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, 

priemyselných hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, 

lesohospodárskej a inej činnosti, - OÚ 

d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom,2 ktorých výška  letu 

je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo      

lietajúceho športového zariadenia, - OÚ 

e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb - 

OÚ 
f) vykonávanie technických geologických prác. – OÚ v SK, 

g) umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení 

stavby – OÚ v SK, 

h) vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu 

pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie 

podľa osobitného predpisu – OÚ v SK, 

- Súhlas sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre zabezpečenie prírode blízkeho 

hospodárenia, ktoré sa vykonajú na základe písomnej dohody s organizáciou ochrany 

prírody. 

i) vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo 

ďatelinotrávnou silážou – OÚ v SK alebo OÚ 

 

Zóna D a ochranné pásmo 

 

Pre navrhovaný stupeň ochrany v zóne D a v ochrannom pásme zákon č. 543/2002 Z. z. v § 

13 definuje zakázané činnosti a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody.  

Podľa § 13 ods. 1 zákona je na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany zakázané: 
a) jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, 

snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na 

pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej 

komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného 

priestoru, 

  Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla [§ 13 ods. 3 písm. a) až d)]: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku 

alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto miest 

na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona č. 

326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky 

                                                 
1 § 71 ods. 1 písm. c) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 
2 § 2 písm. b) a c) zákona  č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v 

zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov 

strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo jeho 

zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto 

stanovisku. 

b) jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za 

hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej 

komunikácie a vyznačenej cyklotrasy 

  Tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla [§ 13 ods. 3 písm. a) až d)]: 

 slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku 

alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento 

zákaz, 

 na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma  alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce, 

 ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona č. 

326/2005Z. z. o lesoch), 

 slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky 

uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v 

zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov 

strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo jeho 

zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto 

stanovisku. 

c) použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch. 

 

Výnimku zo zakázaných činností v území s druhým stupňom ochrany povoľuje v zmysle § 67 

písm. h) zákona OÚ v SK. Podľa § 29 ods. 3  zákona možno povoliť zakázané činnosti, ak  je 

ich vykonanie: 

a) v záujme ochrany prírody a krajiny, 

b) ak činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany, 

c) v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu. 

 

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. sa vyžaduje súhlas na: 
a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce 

mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady – OÚ, 

b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa 

osobitných predpisov – OÚ, 

c) výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich 

technické parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov, 

– OÚ v SK, 

d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, 

ovocného sadu a vinice – OÚ, 

e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, 

ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích 

jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu – OÚ, 

 - Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v 



Projekt ochrany Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma 
 

 

39 
 

sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma 

alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce. 

f) vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej 

banským spôsobom – OÚ v SK, 

g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami 

zastavaného územia obce – OÚ, 

h) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných 

hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti 

na súvislej ploche väčšej ako 2 ha – OÚ, 

i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy – OÚ v SK, 

j) vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Hasičským a 

záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami 

zastavaného územia obce – MŽP SR, 

k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných 

verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo 

mimo športových a rekreačných areálov na to určených – OÚ, 

 - Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v 

sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma 

alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce. 

l) umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo 

zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo 

televíziu za hranicami zastavaného územia obce – OÚ, 

m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe 

alebo správe vodného toku alebo vodného diela – OÚ, 

n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb – OÚ, 

 - Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v 

sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma 

alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce. 

o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka – OÚ v SK. 

p) vypaľovanie bylín, stromov alebo krov – OÚ. 

 

Výnimky z podmienok ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma 

 

Podľa § 29 zákona (výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných 

pásiem) zákaz činnosti v územiach s 2. až 4. stupňom ochrany a chránených vtáčích 

územiach neplatí, ak 

a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo 

dozornej činnosti, 

b) ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho 

ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny 

podľa § 54 ods. 2 písm. a) až d) zákona, 

c) orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky, vopred písomne určí, že 

činnosť je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie 

alebo jeho ochranné pásmo,  

d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka  

e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou, 
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f) sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice 

g) ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky, 

h) ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, 

Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami 

integrovaného záchranného systému vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na 

zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré 

spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

Zákaz činnosti podľa § 16 ods. 1 (v území s 5. stupňom ochrany) neplatí a súhlas na 

vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 2 sa nevyžaduje v prípadoch podľa § 29 odseku 1 

písm. a), d) až g) alebo § 29 odseku 1 písm. c) zákona, ak ide o monitoring a prírodovedný 

prieskum a výskum, vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných 

druhov alebo vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín. 

 

Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 

1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9 a 11 a § 26 ods. 5 zákona: 

a) v záujme ochrany prírody a krajiny, 

b) ak činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany, 

c) v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu. 

 

Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 16 ods. 1 z dôvodov 

podľa § 29 odseku 3 písm. a) a b) zákona, ak ide o 

a) monitoring a prírodovedný prieskum a výskum,  

b) vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov, 

c) vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín,  

d) umiestnenie informačných tabúľ a značení, 

e) činnosti súvisiace s údržbou, rekonštrukciou alebo užívaním turistických chodníkov, 

náučných chodníkov, pozemných komunikácií, stavieb a zariadení, 

f) vykonanie činností, ktorými nedôjde k zmene prírodného prostredia, 

g) ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia obyvateľov. 

 

Všeobecná územná ochrana podľa zákona č. 543/2002 Z. z.  

 

Na celom území NP Slovenský kras platia aj nasledovné ustanovenia všeobecnej 

ochrany: 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je každý pri vykonávaní činností, ktorou môže 

ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať 

tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

 

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu 

existencie druhov rastlín a živočíchov alebo ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích 

schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po 

predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže – OÚ. 

 

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. sa zakazuje odchytávať a usmrcovať živočíchy na 

miestach ich prirodzeného výskytu. Tento zákaz neplatí, ak sa odchytávanie alebo usmrcovanie 

uskutočňuje v súvislosti s vykonávaním vedeckovýskumnej činnosti alebo ak hrozí 
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bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo poškodenie jeho majetku, alebo ak 

to ustanovujú osobitné predpisy3) alebo tretia časť tohto zákona.  

 

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje 

nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu 

a usmrcovaniu vtákov.  

 

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. ak dochádza k preukázateľnému zraňovaniu alebo 

usmrcovaniu vtákov na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných zariadeniach, môže 

orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické opatrenia zabraňujúce ich 

zraňovaniu a usmrcovaniu.  

 

 Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú 

stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu populácií druhov živočíchov v ich 

prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je povinný 

použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na 

vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa 

križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo 

technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.  

 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. ak orgán ochrany prírody v konaní podľa druhej a 

tretej časti zákona alebo ako dotknutý orgán podľa § 9 ods. 1 zákona upozorní osobu, že 

činnosťou, ktorú plánuje vykonať, a ku ktorej nebol vydaný súhlas alebo záväzné stanovisko 

podľa zákona, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo 

biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany 

prírody. Upozornenie obsahuje aj identifikáciu biotopu, popis jeho stavu a vymedzenie jeho 

hranice.  

 

Súčasťou územia NP Slovenský kras sú aj územia európskej sústavy chránených území 

Natura 2000 (podrobnosti sú uvedené v časti 1.2.). Akýkoľvek plán, program alebo projekt, 

ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo 

projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa 

zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť, ak nebol predmetom 

primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska 

cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto 

územia z hľadiska cieľov jeho ochrany (§ 28 zákona).  

 

Podľa § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/2010 

Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras, sa činnosti, ktoré môžu mať 

negatívny vplyv na predmet ochrany považuje: 

a)  vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, hadiara 

krátkoprstého, orla krikľavého, sokola rároha, včelára lesného, výrika lesného a výra 

skalného od 1.marca do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia, 

c)  mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov iným spôsobom, 

ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára. 

 

                                                 
3 Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 

Z. z. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20190901#poznamky.poznamka-17
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Predpokladané činnosti,  ktoré budú vykonávané v jednotlivých zónach 

 

 

Zóna A 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení, chodníkov a hradných areálov 

 

Údržby a opravy zariadení, stavieb, ciest a chodníkov 

- zabezpečenie údržby a menších opráv existujúcich technických zariadení a stavieb (napr. 

chaty, mosty, priepusty, odrážky [§ 16 ods. 1 písm. b), c)]; 

- zabezpečenie funkčnosti a údržby existujúcej lesnej dopravnej siete z dôvodu starostlivosti 

o dotknuté územie v rozsahu telesa cesty, násypového a výkopového svahu [§ 16 ods. 1 

písm. b), c)]; 

- zabezpečenie funkčnosti a základnej údržby značkovaných turistických a náučných 

chodníkov (napríklad prerezanie spadnutých stromov) [§ 16 ods. 1 písm. b), § 13 ods. 2 

písm. i)]; 

- výmena smerovníkov turistického značenia na križovatkách turistických trás [§ 16 ods. 1 

písm. b), § 15 ods. 1 písm. c), § 13 ods. 2 písm. i)]; 

- oprava a rekonštrukcia existujúcich studničiek a prameňov [§ 16 ods. 1 písm. b)]; 

 

 

Činnosti na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o chránené a ohrozené rastliny a 

živočíchy a ich biotopy 

 

Výruby drevín a preháňanie hospodárskych zvierat  

- preháňanie hospodárskych zvierat cez lesné porasty A zóny na lúky a pasienky mimo 

A zóny, kde je potrebné zabezpečiť pasenie zvierat z dôvodu zabezpečenia priaznivého 

stavu alebo zlepšenia stavu chránených druhov na travinných biotopoch, ak nejestvuje 

možnosť využitia iných priehonov  [§ 16 ods. 1 písm. d)]; 

- výruby drevín a odstraňovanie biomasy na vybraných maloplošných stanovištiach 

nelesných biotopov vyskytujúcich sa v rámci komplexu lesných biotopov, a to v prípade 

nevyhnutného zásahu z dôvodu ochrany a zabezpečenia priaznivého stavu predmetov 

ochrany – chránených druhov rastlín a/alebo živočíchov, existenčne naviazaných 

(prevažne) na nelesné typy biotopov (napr. Pulsatilla grandis, Dracocephalum austriacum, 

Iris aphylla subsp. hungarica, Astragalus vesicarius, Onosma arenaria); spravidla ide 

o stanovištia ako skaly, skalnaté a sutinové časti, xerotermy, lesostep v rámci lesných 

pozemkov, príp. ide o časti vedené ako neplodné plochy, funkčné plochy alebo lesné cesty, 

[§ 47 ods. 4 písm. j)]; 

 

V rámci zóny A ide predovšetkým o enklávy lesostepných biotopov, skalných či iných 

nelesných typov biotopov v komplexoch lesov (lesných biotopov), ktoré do A zóny boli 

zahrnuté z hľadiska kompaktnosti zóny.  

 

Odstraňovanie inváznych druhov  

- odstraňovanie inváznych (a invázne sa správajúcich) druhov rastlín, vrátane drevín (aj agáta 

bieleho) spôsobom podľa vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. 

 

Záchranné transfery chránených druhov rastlín a živočíchov, vrátane posilnenia ich populácií 

- transfery chránených rastlín sa budú realizovať len v prípade ich ohrozenia (napr. 

presadenie chránených rastlín, vrátane drevín narastených na historických murivách alebo 
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v ich blízkosti – v prípade potreby) alebo v prípade potreby posilnenia ich populácií (z 

pôvodného genetického materiálu) [§ 16 ods. 1 písm. c), § 14 ods. 1 písm. h)]; 

- transfery chránených živočíchov sa budú realizovať len v prípade ich ohrozenia [§ 16 ods. 1 

písm. g)]. 

 

Výskum a monitoring 

- mapovanie a monitoring druhov rastlín, živočíchov a biotopov, vrátane skúmania jedincov 

chránených druhov rastlín za účelom získania údajov potrebných pre zabezpečenie ich 

priaznivého stavu, veľkosti populácie v území a reportingu; [§ 56 ods. 1], 

- prírodovedecký výskum a prieskum, vrátane ekologického a speleologického [§ 56 ods. 2 

až 6]. 

 

Zber rastlín a rastlinného materiálu 

- zber nechránených druhov rastlín potrebný pre účely determinácie problematicky 

určiteľných druhov rastlín (vrátane nižších rastlín, húb a lichenizovaných húb) pri 

výskumnej činnosti (bude sa odoberať len nevyhnutné množstvo materiálu; v prípade 

cievnatých rastlín sa budú odoberať len vzorky nadzemných častí rastlín) [§ 16 ods. 1 písm. 

c), § 14 ods. 1 písm. h)]; 

 

Činnosti súvisiace s lesným hospodárením 

- ak je v A zóne vodný tok a cesta (iné technické zariadenie), je možné vykonať opatrenie na 

zamedzenie vybreženia a škody na technických zariadeniach a objektoch [§ 16 ods. 1 písm. 

c)]; 

 

Činnosti súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami a iné činnosti 

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce za účelom uskutočnenia uvedených činností  [§ 14 ods. 

1 písm. c)]; 

- rušiť pokoj a ticho za účelom uskutočnenia uvedených činností [§ 16 ods. 1 písm. f)]; 

- činnosti súvisiace s odvrátením bezprostredného ohrozenia zdravia a života (napr. lety 

vrtuľníkom pri záchrannej akcii, protipožiarne opatrenia v prípade požiaru, a pod.), [§ 16 

ods. 1 písm. f)]. 

 

 

Zóna B 

 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení, chodníkov a hradných areálov 

 

Údržby a opravy zariadení, stavieb, ciest a chodníkov 

- zabezpečenie funkčnosti a základnej údržby značkovaných turistických a náučných 

chodníkov, oprava a rekonštrukcia existujúcich studničiek a prameňov, oprava oplotenia, 

[§15 ods. 1 písm. c), § 13 ods.2 písm. i)]; 

- zabezpečenie základnej údržby a menších opráv existujúcich technických zariadení 

a stavieb, [ § 15 ods. 2 písm. c)]; 

 

Činnosti v okolí Turnianskeho hradu 

- činnosti povolené v okolí Turnianskeho hradu: konzervačné a rekonštrukčné práce na 

historických murivách s použitím tradičných technológii, kosenie okolo turistického/náučného 

chodníka, odstraňovanie pňových výmladkov [§ 47 ods. 4 písm. j)] 
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Činnosti na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o chránené a ohrozené rastliny a 

živočíchy a biotopy európskeho a národného významu 

 

Výruby drevín a kosenie 

- výruby náletových drevín na lokalitách mimo les s cieľom zabezpečenia priaznivého stavu 

dotknutých nelesných biotopov, príp. krovinných biotopov (predmetov ochrany) a biotopov 

chránených a/alebo inak ohrozených druhov rastlín a živočíchov (predmetné výruby sa 

netýkajú zarastených nelesných pozemkov – už s charakterom lesa) [§ 47 ods. 4 písm. j)]; 

- použitie schválených a registrovaných chemických látok pre územie Natura 2000 na 

zabránenie zmladzovania vyrúbaných sukcesných drevín [§ 15 ods. 1 písm. d)]. 

 

Pasenie 

- pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na trvalých trávnych 

porastoch a neporastových plochách pri veľkosti stáda do 90 veľkých dobytčích jednotiek, 

sezónne umiestnenie prenosného zariadenia (maringotky pre pastiera) [§ 15 ods.1 písm. h), 

§15 ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2 písm. l)] 

 

Voľne pustiť psa 

- voľné pustenie pastierskeho/strážneho psa (napr. v súvislosti s chovom a strážením 

hospodárskych zvierat) [§ 15 ods. 1 písm. 4)]. 

 

Oplocovanie biotopov 

- zriadenie jednoduchých drevených oplôtkov na ochranu biotopov (napr. pramenísk a iných 

vybraných mokradí alebo ich častí), pokiaľ je riziko ich poškodzovania (napr. v súvislosti 

s preháňaním dobytka) [§ 15 ods. 1 písm. g)], 

- zriadenie drevených oplôtkov v súvislosti s chovom hospodárskych zvierat  [§ 15 ods. 1 

písm. g)].  

 

Odstraňovanie inváznych druhov  

- odstraňovanie inváznych (a invázne sa správajúcich) druhov rastlín, vrátane drevín (aj agáta 

bieleho) spôsobom podľa vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov [§ 15 ods. 1 písm. d)].  

 

Záchranné transfery chránených druhov 

- transfery chránených rastlín sa budú realizovať len v prípade ich ohrozenia alebo v prípade 

potreby posilnenia ich populácií [§ 14 ods. 1 písm. h)]; 

- transfery chránených živočíchov sa budú realizovať len v prípade ich ohrozenia  

 

Výskum a monitoring 

- výskumná činnosť;  

- mapovanie a monitoring druhov rastlín, živočíchov a biotopov, vrátane skúmanie jedincov 

chránených druhov rastlín za účelom získania údajov potrebných pre zabezpečenie ich 

priaznivého stavu, veľkosti populácie v území a reportingu.  

 

Zber rastlín a rastlinného materiálu 

- zber nechránených druhov rastlín potrebný pre účely determinácie problematicky 

určiteľných druhov rastlín (vrátane nižších rastlín, húb a lichenizovaných húb) pri 

výskumnej činnosti (bude sa odoberať len nevyhnutné množstvo materiálu; v prípade 

cievnatých rastlín sa budú odoberať len vzorky nadzemných častí rastlín) [§ 14 ods. 1 písm. 

h)]; 
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- odber diaspór in situ bez narušenia stability populácie v súvislosti s posilňovaním 

„populácie“ kriticky ohrozených rastlín na území NP Slovenský kras, vrátane jeho 

ochranného pásma [§ 14 ods. 1 písm. h)]. 

 

 

Činnosti súvisiace s lesným hospodárením 

- použitie schválených a registrovaných chemických látok pre územie Natura 2000 na 

ochranu prirodzeného zmladenia a lesných kultúr pred škodami spôsobenými raticovou 

zverou v nevyhnutnej miere [§ 15 ods. 1 písm. d)]; 

- použitie schválených a registrovaných fungicídnych prostriedkov na ochranu rôznych 

mechanických poškodení drevín (zatieranie rán) [§ 15 ods. 1 písm. d)]; 

 

Iné súvisiace činnosti 

 

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce za účelom uskutočnenia uvedených činností  [§ 14 ods. 

1 písm. c)]. 

 

 

Zóna C 

 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení, chodníkov a hradných areálov 

 

Údržby a opravy zariadení, stavieb, ciest a chodníkov 

- zabezpečenie funkčnosti a základnej údržby značkovaných turistických a náučných 

chodníkov, oprava a rekonštrukcia existujúcich studničiek a prameňov, oprava oplotenia [§ 

13 ods.2 písm. i)]; 

 

Činnosti v areáli Turnianskeho hradu 

- činnosti povolené v areáli Turnianskeho hradu: konzervačné a rekonštrukčné práce na 

historických murivách objektov hradu s použitím tradičných technológii, kosenie okolo 

turistického/náučného chodníka a kosenie nádvoria, odstraňovanie pňových výmladkov  [§ 

47 ods. 4 písm. j)]. 

 

Činnosti na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o chránené a ohrozené rastliny a 

živočíchy a biotopy európskeho a národného významu 

 

Výruby drevín a kosenie 

- výruby niektorých sukcesných/tieniacich drevín (presvetlenie) na nelesných biotopoch 

(pravidelne obhospodarované lúky a pasienky; skaly, mokrade (vrátane pramenísk), 

xerotermné biotopy vo funkčných plochách, kameňolomy) s cieľom zabezpečenia 

priaznivého stavu dotknutých nelesných biotopov a biotopov chránených a/alebo inak 

ohrozených druhov rastlín a živočíchov [§ 47 ods.5]; 

- použitie schválených a registrovaných fungicídnych prostriedkov na ochranu rôznych 

mechanických poškodení drevín (zatieranie rán) [§ 14 ods. 2 písm. c)]; 

- použitie schválených a registrovaných chemických látok pre územie Natura 2000 na 

zabránenie zmladzovania zmladzujúcich drevín na niektorých typoch nelesných biotopov 

podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na 

ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových 
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organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu 

rastlín. 

 

Pasenie 

- pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, 

ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení a umiestnenie košiara na ich ochranu [§ 

13 ods. 2 písm. e)]. 

 

Oplocovanie pozemkov 

- zriadenie jednoduchých drevených oplôtkov na ochranu biotopov, pokiaľ je riziko ich 

poškodzovania (napr. v súvislosti s preháňaním dobytka), 

- zriadenie drevených oplôtkov v súvislosti s chovom hospodárskych zvierat.  

 

Záchranné transfery chránených druhov 

- transfery chránených rastlín sa budú realizovať len v prípade ich ohrozenia  alebo v prípade 

potreby posilnenia populácií vybraných chránených druhov [§ 14 ods. 2 písm. h)], 

- transfery chránených živočíchov sa budú realizovať len v prípade ich ohrozenia. 

 

Odstraňovanie inváznych druhov  

-  odstraňovanie inváznych (a invázne sa správajúcich) druhov rastlín, vrátane drevín (aj    

agáta   bieleho) spôsobom podľa vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov; 

- použitie schválených a registrovaných chemických látok pre územie Natura 2000 na  

likvidáciu inváznych rastlín, vrátane drevín (injektážou) podľa prílohy č. 1 vyhlášky 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov 

pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a 

osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín. 

  

Výskum a monitoring 

-     výskumná činnosť; 

- mapovanie a monitoring druhov rastlín, živočíchov a biotopov, vrátane skúmanie jedincov 

chránených druhov rastlín za účelom získania údajov potrebných pre zabezpečenie ich 

priaznivého stavu, veľkosti populácie v území a reportingu. 

 

Zber rastlín a rastlinného materiálu 

- zber nechránených druhov rastlín potrebný pre účely determinácie problematicky 

určiteľných druhov rastlín (vrátane nižších rastlín, húb a lichenizovaných húb) pri 

výskumnej činnosti (bude sa odoberať len nevyhnutné množstvo materiálu; v prípade 

cievnatých rastlín sa budú odoberať len vzorky nadzemných častí rastlín) [§ 14 ods. 2 písm. 

h)]; 

- odber diaspór in situ bez narušenia stability populácie v súvislosti s posilňovaním 

„populácie“ kriticky ohrozených rastlín na území NP Slovenský kras, vrátane jeho 

ochranného pásma [§ 14 ods. 2 písm. h)]. 

 

Činnosti súvisiace s lesným hospodárením 

- použitie schválených a registrovaných chemických látok pre územie Natura 2000 na 

ochranu prirodzeného zmladenia a lesných kultúr pred škodami spôsobenými raticovou 

zverou [§ 14 ods. 2 písm. c)]; 
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- použitie schválených a registrovaných fungicídnych prostriedkov na ochranu rôznych 

mechanických poškodení drevín (zatieranie rán) [§ 14 ods. 2 písm. c)]; 

 

Iné súvisiace činnosti 

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce za účelom uskutočnenia uvedených činností  [§ 14 ods. 

1 písm. c)]. 

 

 

 

3.2 Vymedzenie verejne prístupných častí územia a stanovenie možností ich 

využitia 

Projektom ochrany sa verejne prístupné časti chráneného územia nevymedzujú. NP 

Slovenský kras má vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 4/2006 

z 11. decembra 2006 ustanovený Návštevný poriadok Národného parku Slovenský kras 

a jeho ochranného pásma. Účelom vyhlášky je úprava podrobností o povinnostiach 

návštevníkov národného parku a jeho ochranného pásma, o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho 

území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma. 

Návštevný poriadok obsahuje zoznam miest vyhradených na vykonávanie športových 

a rekreačných aktivít na území národného parku a jeho ochranného pásma a stanovuje 

podmienky ich využívania. 

Nový návštevný poriadok sa prijme do jedného roka po schválení nariadenia vlády. 

Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné 

pásmo. Bude predmetom prerokovania podľa zákona. 
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4. NÁVRH RIEŠENIA SPÔSOBU A URČENIA VÝŠKY POSKYTNUTIA 

NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO OBHOSPODAROVANIA 

4.1. Identifikácia pozemkov, na ktorých dochádza k obmedzeniu bežného 

obhospodarovania a navrhovaná forma náhrady 

Mapa s vymedzením častí chráneného územia, kde sa starostlivosť o územie 

nezabezpečuje bežným obhospodarovaním, je v prílohe č. 7.5. podrobnosti sú v tabuľke č. 

13. 

 

Tab. č. 13 Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného 

obhospodarovania na neštátnych pozemkoch  - zóna A 

okres 
katastráln

e územie 

parcel

a KN-

C 

druh 

pozemku 

výmera 

parcely 

(m2) 

číslo 

LV 
vlastník 

lesný 

celok 
JPRL 

forma 

náhrady 

Rožňava Brzotín 1092/1 

lesný 

pozemok 356210 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Plešivec 1237 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1092/1 

lesný 

pozemok 356210 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 42 časť 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1077 

lesný 

pozemok 333580 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 36 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1078/1 

lesný 

pozemok 284515 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 37 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1084 

lesný 

pozemok 239819 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 40 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1091/1 

lesný 

pozemok 236132 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 41 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1083 

lesný 

pozemok 201761 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 39 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1075 

lesný 

pozemok 175276 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 35 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1076 

lesný 

pozemok 114641 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 34 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1082 

lesný 

pozemok 82059 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 38 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1091/2 

lesný 

pozemok 47131 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 41 časť 

finančná 

náhrada 

Rožňava Brzotín 1092/2 

lesný 

pozemok 993 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 42 časť 

finančná 

náhrada 

Košice-

okolie Drienovec 479/7 

lesný 

pozemok 869300 773 

Rímskokatolícka 

cirkev 

Biskupstvo 

Rožňava, 

Nám.Baníkov 20, 

Rožňava, PSČ 

048 01, SR 

Zvyšok 

JMPŠ 

450, 

451, 453 

finančná 

náhrada 

Rožňava Honce 475 

lesný 

pozemok 995283 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 

249, 

254, 255 

finančná 

náhrada 

Košice-

okolie Jasov 1289/1 

lesný 

pozemok 282799 1501 

Rád 

premonštrátov - 

Opátstvo Jasov, 

Podzámok 

166/28, Jasov, 

PSČ 044 23, SR 

Lesy 

Jasov 

s.r.o. 

523 

časť, 

524, 

525, 534 

časť 

finančná 

náhrada 
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Košice-

okolie Jasov 1250/2 

lesný 

pozemok 40430 1501 

Rád 

premonštrátov - 

Opátstvo Jasov, 

Podzámok 

166/28, Jasov, 

PSČ 044 23, SR 

Lesy 

Jasov 

s.r.o. 522 

finančná 

náhrada 

Rožňava 

Rožňavské 

Bystré 609 

lesný 

pozemok 514421 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 

158, 159 

časť 

finančná 

náhrada 

Rožňava Plešivec 1834/1 

lesný 

pozemok 9223719 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Plešivec 547, 562 

finančná 

náhrada 

Rožňava 

Rožňavské 

Bystré 590 

lesný 

pozemok 84514 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 158 

finančná 

náhrada 

Rožňava 

Rožňavské 

Bystré 611 

lesný 

pozemok 23068 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Brzotín 159 časť 

finančná 

náhrada 

Rožňava 

Rožňavské 

Bystré 610 

trvalý 

trávny 

porast 12647 0 

bez založeného 

listu vlastníctva     nájom 

Rožňava Slavec 460/1 

lesný 

pozemok 2840299 0 

bez založeného 

listu vlastníctva Plešivec 

181, 

191, 192 

finančná 

náhrada 

 

4.2. Určenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie 

náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa formy náhrady 

 

V Národnom parku Slovenský kras sa navrhuje použiť náhradu za obmedzenie bežného 

obhospodarovania vo forme nájmu a finančnej náhrady (§ 61b, 61e zákona č. 543/2002 Z. 

z.).  

 

Podkladom pre výpočet odhadu výšky finančnej náhrady za obmedzenie bežného 

obhospodarovania bola aktuálna zásoba za konkrétny porast, vek a rastová fáza. Odhadovaná 

výška náhrady je stanovená na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 7/2014 Z. z. o 

podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej 

náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri 

náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku v znení neskorších predpisov, 

ako rozdiel celkových výnosov z ťažby dreva a nákladov ťažbovej činnosti (tzv. čistý zisk) za 

príslušný objem drevnej hmoty pri ťažbovom percente 10 %. Presná výška náhrady bude 

stanovená znaleckým posudkom. 

 

V tabuľke č. 13 je zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie 

bežného obhospodarovania v zóne A (bezzásah) na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve 

štátu. Tieto sú podkladom pre odhady výpočtov jednotlivých foriem náhrad za obmedzenie 

bežného obhospodarovania. Ide len o neštátne subjekty, ktoré majú nárok na všetky formy 

náhrad (zámena, výkup, nájom, zmluvná starostlivosť, finančná náhrada). 

 

Prehľad neštátnych subjektov s riešením finančnej náhrady je uvedený v tabuľke č. 14. 

 

Tab. č. 14 Prehľad neštátnych obhospodarovateľov lesa s riešením náhrad za obmedzenie 

bežného obhospodarovania formou finančnej náhrady 

Obhospodarovateľ lesa 

Výmera 

JPRL v 

A zóne 

(ha) 

Predpokladaná výška 

finančnej náhrady na 

obdobie PSoL pri 

ťažbovom percente 10 % 

Predpokladaná 

výška finančnej 

náhrady na 1 

rok (€) 
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(€) pri priem. nákladoch 

na ťažbu 20 €/m3 a priem. 

cenách dreva za rok 

2021* 

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo 

Rožňavské Bystré 11.93 10260.00 1026.00 

Pôschové pozemkové spoločenstvo Brzotín 62.14 72370.00 7237.00 

Ceter, s.r.o. 90.01 60900.00 6090.00 

Lesy Jasov, s.r.o. 35.49 461211.00 46121.10 

Združenie lesných spoločností, PS Honce 14.68 18305.00 1830.50 

Pozemkové spoločenstvo urbariát - Kónyárt Plešivec 100.06 34250.00 3425.00 

Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo Brzotín 130.42 100395.00 10039.50 

Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Slavec 148.61 80250.00 8025.00 

Spolu  593.34 837 941.00 83 794.10 

*   Skutočná výška náhrady sa môže líšiť od predpokladanej, pri výpočte predpokladanej výšky náhrady neboli 

odrátané doteraz žiadané náhrady za príslušné jednotky priestorového rozdelenia lesa 

 

Finančná náhrada je v prípade neštátnych subjektov  (§ 61e, ods. 4 písm. b) a c) 

zákona č. 543/2002 Z. z.)  83 794,10 € ročne.  

 

Nakoľko podľa §104i ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. pozemky vo vlastníctve štátu 

v národných parkoch prechádzajú do správy Správy Národného parku Slovenský kras prvým 

dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného 

právneho predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny NP, nebola  náhrada za obmedzenie bežného 

obhospodarovania na pozemkoch vo vlastníctve štátu v NP Slovenský kras vyčíslená. 

 

 

Tab. č. 15 Prehľad neštátnych vlastníkov s riešením náhrad za obmedzenie bežného 

obhospodarovania formou nájmu 

okres 
katastrálne 

územie 

parcela 

KN-C 
druh pozemku 

výmera 

(m2) 
číslo LV vlastník 

Predpokladaná 

výška nájmu 

(€/rok) 

Rožňava 

Rožňavské 

Bystré 610 

trvalý trávny 

porast 12647 0 

bez založeného 

listu vlastníctva 37.94 

Spolu       12647     37.94 

 

Odhadovaná výška nájmu je stanovená na 30 € na ha/rok, čo predstavuje v prípade 

neštátnych subjektov 37,94 € ročne. 
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5. NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA (OZNAČENIE 

CHRÁNENÉHO ÚZEMIA, JEHO ZÓN A OCHRANNÉHO PÁSMA 

A PRÍSTUPOVÝCH MIEST DO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA)  

Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma 

Na základné označenie NP a jeho ochranného pásma sa  použijú normalizované tabule 

v zmysle § 24 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. so štátnym znakom Slovenskej republiky o 

rozmeroch 40 x 30 cm. Na tmavozelenom podklade  hornej časti tabule bude umiestnený štátny 

znak a pod ním názov bielou farbou, kde bude v rámci vlastného územia uvedené: „Národný 

park Slovenský kras“ a v rámci ochranného pásma: „ochranné pásmo NP Slovenský kras“. 

Tabule sa umiestnia na drevený stĺp, ktorý bude osadený v kovovej konzole, na zabezpečenie 

proti poveternostným podmienkam, na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia a 

jeho ochranného pásma spravidla na priesečníku s pozemnou komunikáciou alebo chodníkom, 

najmä náučným chodníkom a turistickým chodníkom. 

Hranica  NP Slovenský kras je sčasti identická s terajšou hranicou NP, preto sa využijú 

na tomto úseku obvodu NP existujúce stĺpy označenia chráneného územia. Na novo 

vytýčených úsekoch hranice NP Slovenský kras budú osadené nové stĺpy s normalizovanými 

tabuľami. Na označenie NP Slovenský kras sa použije 40 nových stĺpov a 40 

normalizovaných tabúľ so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom „Národný park 

Slovenský kras“.  

Podobne na označenie OP NP Slovenský kras sa na zmenenej hranici OP NP oproti 

súčasnému stavu použije existujúca sieť stĺpov, ktorá ohraničuje súčasnú a aj zmenenú hranicu 

OP NP. Na novo vytýčených úsekoch hranice OP NP Slovenský kras budú osadené nové stĺpy 

s normalizovanými tabuľami. Na označenie OP NP Slovenský kras sa použije 20 nových 

stĺpov a 20 normalizovaných tabúľ so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom 

„ochranné pásmo Národný park Slovenský kras“. 

Tab. č. 16 Výdavky na označenie národného parku a jeho ochranného pásma  

Položka 
Počet/množstvo 

(ks) 

Jednotková cena   

(€) 

Rozpočet  

(€) 

Kovová konzola na upevnenie 60 26 1 560,00 

Drevený stĺp so strieškou 60 34 2 040,00 

Normalizované tabule: 

Tabuľa 40 x 30 cm  
120 6,86 823,20 

Samolepiace fólie dvojdielne: 

Štátny znak 120 1,10 132,00 

Národný park,  40 0,50 20,00 

Ochranné pásmo 20 0,50 10,00 

Spolu   4 585,20 

          

Celkové výdavky na označenie územia NP a jeho ochranného pásma predstavujú 4585,20 €. 

 

Označenie zón chráneného územia 

Na základné označenie zón chráneného územia sa použijú normalizované tabule v zmysle § 

24 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. - tabule s rozmermi 10 x 10 cm s nápisom čiernej farby 
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uvádzajúcim príslušnú zónu („Zóna A, Zóna B, Zóna C alebo Zóna D“) na bielom podklade 

v rámiku tmavozelenej farby. Tabule sa umiestnia na drevený stĺp, ktorý bude osadený 

v kovovej konzole, na zabezpečenie proti poveternostným podmienkam, na dobre viditeľné 

miesto na hranici chráneného územia a jeho ochranného pásma spravidla na priesečníku s 

pozemnou komunikáciou alebo chodníkom, najmä náučným chodníkom a turistickým 

chodníkom.  

Na označenie zóny A v NP Slovenský kras je potrebné použiť 100 stĺpov a 100 

normalizovaných tabúľ s rozmermi 10 x 10 cm s nápisom čiernej farby uvádzajúcim „Zóna A“ 

na bielom podklade v rámiku tmavozelenej farby. 16 normalizovaných tabúľ bude 

umiestnených na stĺpoch označujúcich NP Slovenský kras, 130 na novo osadených stĺpoch. 

Obvodové hranice zóny A sa budú označovať v teréne modrým obvodovým značením na 

hraničných stromoch vo výške 1,3 m po celom obvode kmeňa, tak aby označené stromy boli od 

seba v takej vzdialenosti, aby od každého takto označeného hraničného stromu bol dobre 

viditeľný aj predchádzajúci a nasledujúci hraničný strom zóny. Dĺžka obvodovej hranice na 

vyznačenie zóny A je 386,706 km. 

Na označenie zóny B v NP Slovenský kras je potrebné použiť 30 normalizovaných tabúľ 

s rozmermi 10 x 10 cm s nápisom čiernej farby uvádzajúcim „Zóna B“ na bielom podklade 

v rámiku tmavozelenej farby, ktoré budú umiestnené na existujúce stĺpy (na označenie B zóny 

sa použijú stĺpy označujúce A zónu). Obvodové hranice zóny B sa budú označovať v teréne 

modrým obvodovým značením na hraničných stromoch vo výške 1,3 m po celom obvode 

kmeňa, tak aby označené stromy boli od seba v takej vzdialenosti, aby od každého takto 

označeného hraničného stromu bol dobre viditeľný aj predchádzajúci a nasledujúci hraničný 

strom zóny. Dĺžka obvodovej hranice na vyznačenie zóny B je 69,470 km. 

Na označenie zóny C v NP Slovenský kras je potrebné použiť 33 stĺpov a 33  

normalizovaných tabúľ s rozmermi 10 x 10 cm s nápisom čiernej farby uvádzajúcim „Zóna C“ 

na bielom podklade v rámiku tmavozelenej farby, 33 na novo osadených stĺpoch.  Obvodové 

hranice zóny C sa na základe § 24 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. v teréne 

nevyznačujú. 

Na označenie zóny D v NP Slovenský kras je potrebné použiť 4 stĺpy a 4 normalizované tabule 

s rozmermi 10 x 10 cm s nápisom čiernej farby uvádzajúcim „Zóna D“ na bielom podklade 

v rámiku tmavozelenej farby, 4 na novo osadených stĺpoch. Obvodové hranice zóny D sa na 

základe § 24 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. v teréne nevyznačujú. 

Tab. č. 17 Výdavky na označenie zón národného parku 

Položka 
Počet/množstvo 

(ks) 

Jednotková cena   

(€) 

Rozpočet  

(€) 

Kovová konzola na upevnenie 137 26 3 562,00 

Drevený stĺp so strieškou 137 34   4 658,00 

Normalizované tabule: 

Tabuľa 10 x 10 cm  

167 

 
6,86 1 145,62 

Samolepiace fólie dvojdielne: 

Zóna 167 0,50 83,50 

Spolu   9 449,12 
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Tab. č. 18 Výdavky na obvodové značenie zón 

Obvod hraníc zóny 

A a B (km) 

Výdavky na farbu, štetce a kefy 

na 1 km hranice (€) 

Rozpočet  

(€) 

456,176 20 9 123,52 

 

 Celkové výdavky na označenie zón NP predstavujú 18 572,62 € a spoločne s označením 

územia NP  a jeho ochranného pásma predstavujú 23 157,80 €. 

 Mapa technického vybavenia územia je v prílohe 7.7. 
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