
Ing. Martina Ďurišová – Trenčiansky vzdelávací servis 

Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín,  
e-mail: tvs.md@post.sk, md.tvs@post.sk, miroslavduris@zoznam.sk 

www.seminare.weebly.com 

 
 

 

 

 

 

 

Autor príručky: Ing. Miroslav Ďuriš 
 

 

Turistika a šport v prírode 
 

Príručka o úprave turistických, športových a rekreačných aktivít  

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o lesoch, zákona o poľovníctve 

a zákona o organizovaní verejných športových podujatí 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                            www.pexels.com  

 

3.vydanie, Trenčín, január  2021  

mailto:tvs.md@post.sk
mailto:miroslavduris@zoznam.sk


2 

 

Obsah 

 
                   Strana 

 Obsah 2 

1. Prečo som napísal túto príručku  4 

2. Prístup do krajiny a vstup na pozemky 5 

2.1 Prístup do krajiny podľa zákona o ochrane prírody 5 

2.2 Využívanie lesov verejnosťou 6 

2.3 Obmedzenia vstupu podľa zákona o poľovníctve 7 

2.4 Obmedzenia vstupu v osobitne chránených častiach prírody a krajiny 8 

2.5 Obmedzenia jazdy bicyklom v chránených územiach a v lesoch 10 

2.6 Vstupné do chráneného územia 11 

3. Súvisiace právne predpisy 12 

3.1 Právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny 12 

3.1.1 Všeobecná ochrana prírody a krajiny 12 

3.1.2 Stupne ochrany prírody 13 

3.1.3 Chránené územia a ich ochranné pásma 17 

3.1.4 Označovanie chránených častí prírody v teréne, v mapách a dokumentoch 28 

3.1.5 Chránené druhy rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín 30 

3.1.6 Ochrana drevín rastúcich mimo lesa 35 

3.2 Právne predpisy na úseku lesného hospodárstva 39 

3.2.1 Niektoré zakázané činnosti v lese 39 

3.2.2 Využívanie lesných ciest verejnosťou 40 

3.3 Právne predpisy na úseku poľovníctva 41 

3.3.1 Niektoré zakázané činnosti v poľovnom revíri 41 

4. Vjazd vozidlami 42 

4.1 Obmedzenia vjazdu vozidlom do chránených území 42 

4.2 Obmedzenia vjazdu vozidlom na lesné pozemky 44 

4.3 Obmedzenia vjazdu vozidlom do poľovného revíru 44 

5. Budovanie a vyznačovanie turistických chodníkov a iných trás 45 

5.1 Povoľovanie turistických chodníkov  a iných trás v chránených územiach 45 

5.2 Povoľovanie turistických chodníkov a iných trás v lesoch 47 

6. Organizovanie verejných turistických, športových a iných podujatí 48 

6.1 Čo je považované za verejné športové podujatie 48 

6.2 Organizovanie verejných podujatí v chránených územiach  49 

6.3 Prečo orgán ochrany prírody niektoré verejné podujatia nepovolí 51 

6.4 Organizovanie verejných podujatí v lesoch 51 

6.5 Oznámenie podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí 52 

7. Športové a niektoré rekreačné činnosti v prírode 55 

7.1 Obmedzenia športových a rekreačných činností v chránených územiach 55 

7.2 Obmedzenia športových a rekreačných činností v jaskyniach 63 

7.3 Obmedzenia činností športových činností v prírodných vodopádoch 65 

7.4 Obmedzenia športových a rekreačných činností v lese 66 

7.5 Obmedzenia športových a rekreačných činností v poľovnom revíri 68 

7.6 Návštevné poriadky a vyhradené miesta  69 

7.7 Činnosť horskej služby a záchranných zložiek 70 

8. Zakladanie ohňa v prírode 71 

8.1 Zakladanie ohňa v chránených častiach prírody 71 



3 

 

8.2 Zakladanie ohňa v lese a v poľovnom revíri 72 

9. Zber plodov v prírode 73 

9.1 Zber plodov v chránených územiach 73 

9.2 Zber plodov na lesných pozemkoch a v poľovnom revíri 73 

10. Výnimky z podmienok ochrany 74 

10.1 Kedy zákazy podľa zákona o ochrane prírody a krajiny neplatia 75 

10.2 Výnimky zo zákazov podľa zákona o lesoch 75 

10.3 Výnimky zo zákazov podľa zákona o poľovníctve 76 

11. Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť 76 

11.1 Ochrana prírody  a krajiny  76 

11.1.1 Pôsobnosť orgánov ochrany prírody a krajiny 76 

11.1.2 Odborná organizácia - Štátna ochrana prírody SR 78 

11.1.3 Stráž prírody 79 

11.2 Lesníctvo a poľovníctvo 81 

11.2.1 Pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva 81 

11.2.2 Lesná stráž 82 

11.2.3 Poľovnícka stráž 84 

11.3 Vydávanie súhlasov na činnosti a výnimiek zo zákazov  85 

11.3.1 Správne konanie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 85 

11.3.2 Správne konanie podľa zákona o lesoch 87 

11.3.3 Správne konania podľa zákona o poľovníctve 88 

12. Porušenia zákonov pri turistike, športe a rekreácii v prírode 89 

12.1 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o ochrane prírody  89 

12.2 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o lesoch 91 

12.3 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o poľovníctve 93 

12.4 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o organizovaní 

verejných športových podujatí 

94 

12.5 Niektoré trestné činy proti životnému prostrediu 95 

13. Užitočné internetové stránky 97 

14. Záver 98 

15. Obsah elektronickej príručky alebo CD nosiča: 
 

- Textová príručka (98 strán A4 vo formáte PDF) aktualizovaná k 1.1. 2021 

- Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení účinnom od 1.1. 2021 

- Vyhláška k zákonu o ochrane prírody a krajiny v znení účinnom od 20.12. 2019  

- Lesný zákon v znení účinnom od 1.1. 2020 

- Zákon o poľovníctve v znení účinnom od 21.7. 2020 

- Zákon o organizovaní verejných športových podujatí v znení účinnom od 15.10.  

  2020  
 

© 2021 - Ing. Miroslav Ďuriš 
 

Každý kto si zakúpil túto príručku od vydavateľa v elektronickej podobe alebo na CD nosiči, 

má súhlas autora na jej 1 zálohovanie vo svojom osobnom počítači a na vytlačenie 1 výtlačku 

pre vlastnú potrebu. Iné kopírovanie tejto príručky bez súhlasu autora  je porušením 

autorských práv aj platných zákonov. Ďakujeme za rešpektovanie tohto upozornenia. Autorom 

textu príručky je Ing. Miroslav Ďuriš. Rovnako je aj autorom 108  fotografií označených:  

© M.Ď. Príručka obsahuje tiež 28 fotografií publikovaných na internetovej stránke 

www.pexels.com s licenciou na voľné použitie na komerčné aj nekomerčné ciele, včítane ich 

úpravy a ďalšieho šírenia. Tieto sú označené textom: www.pexels.com 

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/


4 

 

1. Prečo som napísal túto príručku  
 

Pri turistike a rôznych športových a rekreačných aktivitách v prírode dochádza 

prakticky vždy k menším, či väčším stretom záujmov s ochranou prírody a krajiny a tiež s 

lesným hospodárstvom, poľovníctvom, či inými oprávnenými záujmami vlastníkov 

pozemkov. Väčšina  turistických a náučných chodníkov, cyklotrás, lokalít obľúbených 

skalolezcami, skialpinistami, paraglajdistami a pod. sa nachádza v lesoch, poľovníckych 

revíroch,  či v chránených územiach rôzneho stupňa ochrany. Turistické a športové aktivity v 

prírode sú upravené zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o lesoch, zákonom o 

poľovníctve, aj niektorými inými právnymi predpismi, napr. zákonom o organizovaní 

verejných športových podujatí. 

V rámci mojich pracovných povinností pri výkone štátnej správy na úseku ochrany 

prírody a krajiny som riešil rôzne žiadosti o vydanie súhlasov alebo povolenie výnimiek zo 

zakázaných činností v osobitne chránených častiach prírody. Niekedy to boli žiadosti o 

vyznačenie nových turistických a náučných chodníkoch v chránených územiach, umiestnenie 

náučných a informačných tabúľ, usporiadanie rôznych verejnosti voľne prístupných 

turistických, cyklistických, športových a iných spoločenských podujatí, inokedy to boli 

súhlasy a výnimky súvisiace so speleologickou činnosťou a objavovaním a prieskumom 

jaskýň. Riešil som tiež návrhy na vyhlasovanie vyhradených miest, na ktorých niektoré 

zákazy ochrany prírody neplatia. S dotknutou verejnosťou som sa tiež stretával pri 

prejednávaní zámerov na vyhlásenie nových osobitne chránených častí prírody. Inokedy som 

sa pri pracovnej činnosti stretol so sťažnosťami vlastníkov pozemkov, odborných lesných 

hospodárov, poľovníkov alebo zamestnancov štátnej ochrany prírody na nelegálne 

vykonávané športové aktivity v chránených územiach. Inokedy som sa pri revíziách a 

terénnych obhliadkach chránených území stretol s negatívnymi dôsledkami vykonávaných 

rekreačných a športových aktivít v prírode. 

Rozhodol som sa preto napísať príručku, ktorá pomôže všetkým milovníkom turistiky, 

športu a rekreácie v prírode zorientovať sa v právnych predpisoch na úseku ochrany prírody a 

krajiny, lesného hospodárstva a poľovníctva. Táto príručka by mala pomôcť každému, kto 

plánuje vykonávať, alebo organizovať nejakú takúto aktivitu v prírode, aby ju vykonával v 

súlade s platnými zákonmi a tiež v súlade s oprávnenými záujmami vlastníkov pozemkov. 

Obhospodarovateľom lesa, vlastníkom pozemkov, užívateľom poľovných revírov, aj 

zamestnancom štátnej ochrany prírody, či aktivistom environmentálnych organizácií by mala 

táto príručka poskytnúť prehľad o zákonnej regulácii športových aktivít v prírode a o právach 

a povinnostiach pri využívaní prírody verejnosťou. 

Prvé vydanie tejto príručky som vytvoril na začiatku roku 2015, potom som ju 

aktualizoval na začiatku roku 2019, ako druhé vydanie. Vzhľadom na to, že všetky  súvisiace 

právne predpisy boli v posledných 2 rokoch niekoľko krát novelizované, rozhodol som sa 

príručku aktualizovať k stavu právnych predpisov účinných k 1.1. 2021, a toto je tretie 

vydanie. Elektronická príručka a tiež jej verzia na CD nosiči obsahuje aj aktuálne úplné 

znenia súvisiacich právnych predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   © M.Ď.  
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2. Prístup do krajiny a vstup na pozemky 

 

 
  Ústava Slovenskej republiky v článku 23 ods. 1 zaručuje slobodu pohybu a pobytu. 

Túto slobodu je podľa čl. 23 ods. ods. 3 Ústavy SR možné obmedziť zákonom na 

vymedzených územiach v záujme ochrany prírody.  

 

 

2.1 Prístup do krajiny a vstup na pozemky podľa zákona o ochrane prírody 
 

 

  Podľa §57 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody a krajiny")  má každý právo pri rekreácii, 

turistike a obdobnom využívaní prírody na voľný prechod cez pozemky, vo vlastníctve, 

správe a nájme štátu, obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu na 

majetku alebo zdraví inej osoby. Voľný pohyb v prírode je teda možný na štátnych, obecných, 

aj súkromných pozemkoch, nezávisle od toho, kto je vlastníkom pozemku. Pritom je návštevník 

povinný rešpektovať práva a oprávnené  záujmy vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, ako 

aj podmienky ochrany prírody a krajiny.  

  Uvedené právo sa nevzťahuje na zastavané pozemky, stavebné pozemky, dvory, 

záhrady, sady, vinice, chmeľnice, lesné škôlky a zvernice a miesta na ktoré sa vzťahuje  zákaz 

vstupu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, alebo podľa osobitných predpisov (napr. 

podľa zákona o lesoch, zákona o poľovníctve, či zákona o vojenských obvodoch,...). Orná 

pôda, lúky a pasienky sú z tohto práva vylúčené v čase, keď môže dôjsť k poškodeniu 

porastov, alebo pôdy, alebo v čase, keď sa na nich pasie dobytok. Pri oplocovaní pozemku, na 

ktorý sa vzťahuje právo voľného prechodu, zabezpečí jeho vlastník (správca, nájomca) 

možnosť voľného prechodu na vhodnom mieste pozemku (napr. bránu, mostík, preliezadlo a 

pod.) 

 V chránených územiach s vyšším stupňom ochrany býva voľný prístup do krajiny 

a vstup na pozemky niekedy obmedzený – buď je povolený len po vyznačených turistických 

alebo náučných chodníkoch, alebo je zakázaný v určitom ročnom období, alebo do určitej 

časti chráneného územia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď.  
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2.2 Využívanie lesov verejnosťou 

 
 

  Podľa §30 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len "zákon o lesoch") každý má právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať 

na lesné pozemky; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov (napr. ustanovenia 

zákona o ochrane prírody a krajiny, či zákona o vojenských obvodoch a pod.) Pre 

zabezpečenie práva na využívanie lesov verejnosťou je napr. zakázané podľa §31 ods.1 písm. 

a) zákona o lesoch budovanie plotov v lese. Výnimkou je oplotenie lesných škôlok, oplotenia 

kultúr proti škodám zverou, oplotenia semenných sadov a pod.  

  Podľa ustanovení §30 ods. 2 až 4 zákona o lesoch: "Pri využívaní lesov verejnosťou je 

každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy 

vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej 

stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Organizovať alebo vykonávať aktivity na 

účel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. 

Súhlas vlastníka alebo správcu pozemku sa teda mohol vyžadovať pri organizovaní takých 

verejných športových alebo turistických podujatí, na ktorých sa vyberá vstupné. Využívanie 

lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch. 

 Okresný úrad, ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť 

vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo 

obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje 

ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana 

lesa (podľa §28a ods.3 a §30 ods.4 zákona o lesoch) alebo iný verejný záujem (napr. zákaz 

vstupu verejnosti do nejakej časti lesa z dôvodu rozsiahlej kalamity v porastoch alebo v dobe 

zvýšeného požiarneho nebezpečenstva). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz 

alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade 

potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť."  

 Na lesných pozemkoch je zakázané podľa §31 ods.1 písm. e), f) a g) zákona o lesoch: 

- vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených 

zákazom vstupu,  

- vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava 

pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné 

chemické ošetrenie,  

- rušiť ticho a pokoj. 

 

  Zákon o lesoch ďalej umožňuje podľa §14 

ods.2 písm. c) vyhlásiť lesy prímestské a ďalšie lesy s 

významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou 

funkciou za lesy osobitného určenia, v ktorých by sa 

uplatňoval osobitný režim hospodárenia v súlade s ich 

rekreačnou funkciou. Takúto zmenu kategórie lesa 

povoľuje okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných 

prostriedkov, referát lesného hospodárstva na dobu 10 

až 20 rokov. Predpokladom je samozrejme súhlas 

vlastníka, či správcu lesného pozemku, vypracovanie 

návrhu osobitného režimu obhospodarovania odborne 

spôsobilou osobou  a splnenie ďalších zákonných 

podmienok.                                                                                                               
                                                                                         

                                                                                        © M.Ď.  
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2.3 Obmedzenia vstupu podľa zákona o poľovníctve 

 
 

  Väčšina turistických a športových aktivít v prírode sa vykonáva na pozemkoch, ktoré 

sú zároveň poľovnými pozemkami, resp. sú súčasťou poľovných revírov. Poľovnými 

pozemkami je väčšina poľnohospodárskych a lesných pozemkov, ako aj vodné plochy, okrem 

tých, ktoré zákon o poľovníctve považuje za nepoľovné plochy. Nepoľovnou plochou je 

podľa §2 písm. f) zákona o poľovníctve: zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, 

nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, 

pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, dráha, diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko a 

prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok podľa rozhodnutia 

okresného úradu. 

  Podľa §24 ods. 4 písm. a), b), c) a ods.5 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve") na žiadosť užívateľa poľovného 

revíru a na základe odporúčania okresného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia 

mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením obmedzenie alebo zákaz 

vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti, oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, 

kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo 

zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza. Obec 

tiež môže vyhlásiť zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice, alebo ich časti nepovolaným 

osobám. Obmedzenia a zákazy vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť 

v poľovnom revíri na prístupových cestách. 

  Ďalej sa podľa §24 ods.3 písm. a) a b) zákona o poľovníctve v poľovnom revíri 

zakazuje plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri 

hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce 

živočíchy nepriaznivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    © M.Ď.  
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2.4 Obmedzenia vstupu do osobitne chránených častí prírody a krajiny 

 
 

  V chránených územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany prírody (napr. v 

národných parkoch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, atď.) je na základe §14 

ods.1 písm. c), §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákonom o ochrane prírody a krajiny 

zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka 

za hranicami zastavaného územia obce.  

  Vstup do chráneného územia v určitej ročnej dobe, alebo do určitej jeho časti môže 

byť obmedzený tiež samotným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým bolo 

príslušné chránené územie vyhlásené. 

 

Príklady: 

 

Vo vyhláške Chráneného vtáčieho územia Dubnické štrkovisko, ktoré sa inak nachádza v 

území s prvým stupňom ochrany prírody, je zakázané vstupovať na hniezdne ostrovy v dobe 

od 16. marca do 30. júna (§2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č.435/2009 Z.z.) 

 

V chránenom vtáčom území Sĺňava je zakázaný vstup osôb na lokality Vtáčí ostrov a Výsadba 

a vjazd, státie alebo plavba s plavidlom alebo plávajúcim zariadením vo vzdialenosti menšej 

ako 100 metrov od týchto lokalít okrem správcu vodného toku, zložiek integrovaného 

záchranného systému, dozorných orgánov, rybárskej stráže, stráže prírody alebo osôb, ktoré 

majú oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody (§2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 32/2008 

Z.z.) 

 

V chránenom vtáčom území Kráľová je zakázané vstupovanie na ostrovy od 1. apríla do 15. 

augusta a tiež vstupovanie na pozemky od 1. apríla do 15. augusta okrem vlastníka (správcu, 

nájomcu) pozemku, rybárskej stráže a vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách 

podľa osobitného predpisu (§2 ods.1 písm. b) a ods.2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 21/2008 

Z.z.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        © M.Ď.  
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  Zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka neplatí 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. Vplýva to z ustanovení §14 

ods.3 písm. a), §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

  Odlišne môže byť režim vstupu do chráneného územia, alebo jeho časti upravený 

vyhlásením tzv. vyhradených miest, na ktorých neplatia určité zákazy podľa zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Zoznam takýchto vyhradených miest orgán ochrany prírody zverejní na 

svojej úradnej tabuli, na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce podľa §14 

ods.3 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto miesta môžu zahŕňať aj celé 

chránené územie a jeho ochranné pásmo. Zoznam vyhradených miest spravidla vydáva 

okresný úrad v sídle kraja, ako orgán ochrany prírody a krajiny. 

 

  Režim vstupu do chráneného územia môže byť na základe §20 zákona o ochrane 

prírody a krajiny takisto upravený návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma. Návštevný poriadok národného parku spravidla schvaľuje okresný úrad v 

sídle kraja. 

 

  Zákon o ochrane prírody a krajiny v §24 ods. 1 písm. a) zakazuje vstúpiť alebo inak 

preniknúť do jaskyne. Tento zákaz sa netýka vstupu do verejnosti voľne prístupnej jaskyne, 

ani vstupu do sprístupnenej jaskyne. Všetky jaskyne sú zo zákona prírodnými pamiatkami. V 

sprístupnenej jaskyni alebo jej časti sa možno pohybovať len so sprievodcom po označených 

trasách (spravidla sa tu platí vstupné). Vo verejnosti voľne prístupných jaskyniach sa 

návštevníci pohybujú samostatne na vlastné nebezpečenstvo (spravidla bez platenia 

vstupného). Verejnosti voľne prístupné jaskyne vyhlasuje okresný úrad v sídle kraja. 

 

 

 
© M.Ď. 
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2.5 Obmedzenia jazdy bicyklom v chránených územiach a v lesoch 
 

 

  Podľa  §13 ods.1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny je v územiach s druhým 

stupňom ochrany prírody (napr. v chránenej krajinnej oblasti) zakázané jazdiť na bicykli, 

trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami 

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

komunikácie (napr. poľnej a lesnej cesty) a vyznačenej cyklotrasy. V chránenej krajinnej 

oblasti, pokiaľ nie je ustanovené inak je možné jazdiť na bicykli po poľnej alebo lesnej ceste 

aj keď to nie je vyznačená cyklotrasa.  

 

  V chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany prírody je podľa §14 

ods.1 písm. a), §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny 

zakázané 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. Teda cyklista tu už nemôže používať ľubovoľné poľné 

a lesné cesty. 

  

  Vyššie uvedené zákazy vchádzania a jazdenia bicyklom sa netýkajú vlastníka, správcu 

alebo nájomcu pozemku v dotknutom chránenom území. Vyplýva to z ustanovení §13 ods.3, 

§14 ods.1 písm. b), §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody 

a krajiny. 

 

  Výnimkou sú tiež miesta vyhradené na vchádzanie a jazdenie bicyklom vo všeobecne 

záväznom právnom predpise, ktorým bolo príslušné chránené územie vyhlásené, vyhradené 

na to v návštevnom poriadku národného parku a jeho ochranného pásma alebo na miestach 

vyhradených orgánom ochrany prírody, na ktorých neplatia niektoré zákazy podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny. 

 

  Podľa §31 ods.1 písm. d) zákona o lesoch je na lesných pozemkoch zakázané jazdiť na 

bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy (cyklotrasy). Používanie 

lesných ciest je bližšie upravené v §25 zákona o lesoch. Osoby oprávnené využívať lesnú 

cestu sú napr. povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie 

lesnej cesty, stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. 
 

www.pexels.com  

                           

                                                                                                   © M.Ď.  

http://www.pexels.com/
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2.6 Vstupné do chráneného územia 
 

 

  Zákon o ochrane prírody a krajiny umožňuje podľa §58 vyberať vstupné do 

chráneného územia. 

 

Za akých podmienok je možné vyberať vstupné do chráneného územia? 

 

- Vstupné sa vyberá za účelom regulácie využívania chráneného územia. 

- Vyberá sa za vjazd a zotrvanie motorového vozidla, plavidla, nemotorového vozidla 

alebo dopravného prostriedku  v chránenom území, alebo za vstup do jeho vybraných 

častí. 

- Vstupné môže vyberať orgán ochrany prírody (obec, okresný úrad, Ministerstvo 

životného prostredia SR), alebo ním poverená organizácia (Štátna ochrany prírody SR) 

alebo vlastník súkromného chráneného územia. Napr. ŠOP SR vyberá vstupné do 

vybraných častí národného parku Slovenský raj. 

- Vstupné do časti chráneného územia, ktorá nie je vo vlastníctve štátu, je možné 

vyberať len so súhlasom vlastníka dotknutého pozemku. 

- Vstupné neplatia: fyzické osoby pracujúce v chránenom území, fyzické osoby, ktoré v 

ňom majú trvalý alebo prechodný pobyt, ani vlastníci nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v chránenom území. Vstupné sa nevyberá pri činnostiach spojených so zabezpečením 

starostlivosti o chránené územie, s ochranou zdravia a majetku a za vjazd a zotrvanie 

motorových vozidiel nemobilných zdravotne postihnutých osôb. 

- Vstupné je príjmom organizácie ochrany prírody, resp. príjmom vlastníka súkromného 

chráneného územia. Príjem zo vstupného musí byť použitý na zabezpečenie 

starostlivosti o príslušné územie (napr. na údržbu turistických chodníkov a zariadení 

na nich). 

 
© M.Ď. 
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3. Súvisiace právne predpisy 

 

 

  S turistikou a športovými aktivitami v prírode súvisí zákon č. 1/2014 Z.z. o 

organizovaní verejných športových podujatí, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny, zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve. Bližšie 

budem rozoberať najmä posledné tri z uvedených zákonov. 

 

 

3.1 Právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny 
 

 

  S turistikou a športovými aktivitami v prírode súvisí zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny. Tento bol do súčasnej doby 33 krát novelizovaný, najnovšia novela je 

účinná od 1.1. 2021. Na jeho vykonanie bola vydaná vyhláška Ministerstva životného 

prostredia SR č. 24/2003 Z.z. táto bola 9 krát novelizovaná. Jej najnovšia novela je účinná od 

20.12. 2019. Uvedená vyhláška obsahuje okrem iného podrobnosti o označovaní osobitne 

chránených častí prírody a krajiny, zoznamy chránených druhov rastlín, chránených druhov 

živočíchov, biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a ich spoločenskú 

hodnotu atď. V platnosti je tiež vyhláška MŽP SR č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a 

chránených skamenelinách a ich spoločenskom ohodnocovaní. Z ostatných právnych 

predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny sa turistických a športových aktivít v prírode 

týkajú najmä všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli vyhlásené jednotlivé chránené 

územia a ich ochranné pásma, návštevné poriadky národných parkov a návštevné poriadky 

jaskýň.  

 

 

3.1.1 Všeobecná ochrana prírody a krajiny 
 

 

  Zákon o ochrane prírody a krajiny sa vo 

svojej druhej časti zaoberá všeobecnou ochranou 

prírody a krajiny. Okrem iného hovorí, že „ každý 

je povinný chrániť prírodu a krajinu pred 

ohrozovaním poškodzovaním a ničením ...“ (§3 

ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny). 

Ustanovenie o všeobecnej ochrane rastlín 

a živočíchov ďalej hovorí, že „každý je pri 

vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, 

alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo 

poškodzovaniu a ničeniu“ (§4 ods.1 zákona o 

ochrane prírody a krajiny). Táto všeobecná 

ochrana sa týka všetkých druhov, nielen 

chránených. 

 

 
                                                                         © M.Ď.  
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  Všeobecná ochrana prírody sa ďalej zaoberá ochranou prírodných biotopov (biotopov 

národného významu, biotopov európskeho významu), ochranou mokradí, ochranou 

prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, zabezpečením možnosti migrácie živočíchov 

pri líniových a vodných stavbách, ako aj ochranou drevín rastúcich mimo lesa.  

 

      Orgán ochrany prírody môže uložiť rozhodnutím vykonať preventívne a nápravné 

opatrenia podľa §8 zákona o ochrane prírody  a krajiny, ak hrozí poškodenie alebo ničenie 

prírody a krajiny, alebo už k nemu došlo. Po predchádzajúcom upozornení môže zakázať 

takúto činnosť, určiť podmienky jej vykonávania alebo nariadiť odstránenie jej škodlivých 

následkov v stanovenej lehote a to na náklady povinného. Ak  škodlivé  následky nebudú  

v určenej lehote  odstránené, môže  ich odstrániť  orgán ochrany  prírody na náklady 

povinného. Oprávnenými orgánmi na uloženie preventívnych alebo nápravných opatrení sú 

Slovenská inšpekcia životného prostredia a okresný úrad. Konanie môže začať z vlastného, 

alebo z cudzieho podnetu.  

 

 

3.1.2 Stupne ochrany prírody 
 

 

  Pod územnou ochranou sa rozumie ochrana všetkých zložiek prírody na určitom 

pozemku (pozemkoch), teda ochrana sa tu nezameriava len na určitý druh rastliny, živočícha, 

či biotopu. Pre územnú ochranu sa ustanovuje 5 stupňov ochrany podľa §11 zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Pričom v prvom stupni ochrany platí všeobecná ochrana prírody podľa §3 

až §10 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako som uviedol v predošlej kapitole. Obmedzenia 

sú v prvom stupni ochrany prírody teda najmiernejšie a postupne sa rozsah obmedzení 

zväčšuje, až po piaty stupeň, kde je ochrana najprísnejšia. Stupeň ochrany prírody je 

charakterizovaný činnosťami, ktoré sú v uvedenom stupni zakázané a tiež činnosťami, na 

ktoré sa vopred vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 

 

  V chránených územiach (napr. v národnom parku alebo v území európskeho významu) 

môžu byť stupne ochrany prírody nahradené vyhlásením zón chráneného územia, pričom 

v zóne A platí piaty stupeň ochrany, v zóne B štvrtý, v zóne C tretí a v zóne D druhý stupeň 

ochrany. V prípade vyhlásenia zón vo veľkoplošnom chránenom území (napr. v národnom 

parku) bývajú v rámci neho zrušené tzv. maloplošné chránené územia (napr. prírodné 

rezervácie, prírodné pamiatky a chránené areály).  

 

  V chránených vtáčích územiach  ani v obecných chránených územiach sa 

neustanovujú stupne ochrany prírody. Stanovujú sa len činnosti, ktoré je v území zakázané 

vykonávať buď úplne alebo v určitom období alebo na určitých miestach pre ich možný 

negatívny vplyv na predmet ochrany. 

 

  Prvý stupeň ochrany prírody  podľa §12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí na 

celom území Slovenskej republiky, pokiaľ nie je ustanovený vyšší stupeň ochrany. Platia tu 

všeobecné ustanovenia o ochrane prírody, ochrane prírodných biotopov, mokradí, drevín 

rastúcich mimo lesa,... V prvom stupni ochrany prírody je zakázané rozširovať invázne druhy 

rastlín a živočíchov, zakázané je poškodzovať a ničiť dreviny rastúce mimo lesa a platia tiež 

všetky zákazy súvisiace s ochranou chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov 

a skamenelín. V prvom stupni ochrany prírody je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na 

zasiahnutie do biotopu národného významu alebo do biotopu európskeho významu, na zmenu 

stavu mokrade, na rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, na výrub drevín 
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rastúcich mimo lesa a na výrub alebo ošetrenie chráneného stromu. Všetky tieto zákazy 

vyplývajúce zo zákona, resp. požiadavky na súhlas orgánu ochrany prírody sa týkajú aj 

vyšších stupňov ochrany prírody. Chránené vtáčie územia môžu byť vyhlásené aj v prvom 

stupni ochrany prírody a môžu v nich platiť miestne alebo časové obmedzenia aj na niektoré 

športové alebo rekreačné aktivity. 

 

Príklady: 

 

V časti chráneného vtáčieho územia Kráľová vymedzenej podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR 

č. 21/2008 Z.z. je podľa §2 ods.3 písm. c), d) f), g) uvedenej vyhlášky napr. zakázané:  

- táborenie, stanovanie, zakladanie ohňa,  

- jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie verejných 

telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti 

prístupných spoločenských podujatí od 1. apríla do 15. augusta,  

- plavba a státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo 

plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa 

osobitných predpisov,  

- vjazd alebo státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s 

obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, vykonávania 

povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,1) výkonom 

rybárskeho práva a Štátnej plavebnej správy. 

 

V chránenom vtáčom území Sĺňava je podľa §2 písm. a), f) vyhlášky MZP SR č. 32/2008 Z.z. 

napr. zakázané: 

- vstup osôb na lokality Vtáčí ostrov a Výsadba a vjazd, státie alebo plavba s plavidlom 

alebo plávajúcim zariadením vo vzdialenosti menšej ako 100 metrov od týchto lokalít 

okrem správcu vodného toku, zložiek integrovaného záchranného systému, dozorných 

orgánov, rybárskej stráže, stráže prírody alebo osôb, ktoré majú oprávnenia a 

povinnosti člena stráže prírody, 

- púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel a vodných plavidiel. 

 

V chránenom vtáčom území Dubnické štrkovisko je podľa §2 písm. a), d), e), f), g) h), i) 

vyhlášky MŽP SR č. 435/2009 Z.z. napr. zakázané: 

- vstupovanie na ostrovy od 16. marca do 30. júna, 

- vykonávanie rekreačných a športových aktivít, najmä kúpanie, člnkovanie, vchádzanie 

a státie s motorovým člnom, vodným skútrom a iným plavidlom od 16. marca do 30. 

júna, 

- vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií okrem 

motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho 

vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a osôb vykonávajúcich povinnosti podľa 

osobitných predpisov,  

- uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových a 

turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných 

spoločenských podujatí od 16. apríla do 30. júna, 

- táborenie a bivakovanie od 16. apríla do 30. júna, 

- voľný pohyb psov, 

- budovanie a vyznačenie turistického chodníka, cyklotrasy 

alebo táboriska. 
                                                                                                                                     

                                                                                   

                         © M.Ď.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/20080201#poznamky.poznamka-1
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  Druhý stupeň ochrany prírody  podľa §13 zákona o ochrane prírody a krajiny platí 

najmä v chránených krajinných oblastiach a v ochranných pásmach národných parkov. Môže 

byť tiež vyhlásený v niektorých chránených areáloch, v chránených krajinných prvkoch, 

územiach európskeho významu alebo v zóne D chránených území. K zákazom vyplývajúcim 

z prvého stupňa ochrany prírody pribúdajú zákazy vjazdu a státia vozidlom a bicyklom. 

Bližšie podrobnosti uvádzam v kapitolách 2.5 a 4.1. Súhlasy orgánu ochrany prírody sa 

vyžadujú vopred na množstvo činností hospodárskeho charakteru, no takisto na budovanie   a  

vyznačenie   turistického  chodníka,   náučného chodníka, bežeckej  trasy, lyžiarskej trasy,  

cyklotrasy alebo mototrasy, 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, ako aj na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä 

ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, (§13 ods.2 

písm. i), k), n) zákona o ochrane prírody a krajiny). Čo je verejné telovýchovné, športové 

alebo turistické podujatie vyplýva z ustanovení zákona č. 1/2014 Z.z. o verejných športových 

podujatiach. Bližšie sa tomu venujem v kapitole 6.1. 

 

 

  Tretí stupeň ochrany prírody  podľa §14 zákona o ochrane prírody a krajiny platí 

najmä v národných parkoch a v ochranných pásmach prírodných rezervácií, národných 

prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok. Môže byť tiež 

vyhlásený v niektorých chránených areáloch, chránených krajinných prvkoch, územiach 

európskeho významu a v zóne C chránených území. K zákazom vyplývajúcim z prvého a 

druhého stupňa ochrany prírody pribúdajú zákazy mnohých rekreačných a športových 

činností, ako uvádzam v kapitolách 5. až 9., resp. je tieto činnosti možné vykonávať len na 

miestach vyhradených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým bolo chránené 

územie vyhlásené, alebo na miestach vyhradených v návštevnom poriadku národného parku 

alebo v zozname vyhradených miest. V území s 3. stupňom ochrany prírody platí napr. 

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, zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického 

chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, zákaz 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, zákaz organizovať verejné telovýchovné, športové a 

turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie, zákaz použiť 

zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, 

reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, zákaz zbierať rastliny vrátane ich plodov, 

Uvedené zákazy neplatia na miestach vyhradených na to orgánom ochrany prírody alebo 

vyhradených v návštevnom poriadku národného parku. Niektoré zákazy neplatia pre 

vlastníka, správcu, či nájomcu pozemku (napr. zákaz zbierať rastliny vrátane ich plodov, 

zákaz pohybovať sa mimo vyznačených turistických alebo náučných chodníkov) alebo pri 

obhospodarovaní pozemku, či výkon práva poľovníctva alebo rybárstva. Súhlasy orgánu 

ochrany prírody sa tu vyžadujú okrem iného na umiestnenie informačného, reklamného alebo 

propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, 

alebo tabule, na 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 (napr. dronu) a na osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate 

a športového areálu mimo uzavretých stavieb.  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď.  

 

 

  Štvrtý stupeň ochrany prírody  podľa §15 zákona o ochrane prírody a krajiny môže 

byť vyhlásený v prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných 

pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, v chránených areáloch, v chránených 

krajinných prvkoch, v územiach európskeho významu a v zóne B chránených území. 

Obmedzenia športových a rekreačných činností v ňom platia v podstate rovnako, ako v 

treťom stupni ochrany prírody. V štvrtom stupni ochrany prírody platí okrem toho zákaz 

voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných 

predpisov (služobný pes) a poľovného psa. Platí tu tiež zákaz umiestniť informačné, reklamné 

alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo 

tabuľu a zákaz rúbať dreviny rastúce mimo lesa. Podrobnejšie uvádzam v kapitolách 5. až 9. 

Ostatné rozšírenie rozsahu obmedzení sa týka najmä činností hospodárskeho charakteru. 

 

 

  Piaty stupeň ochrany prírody  podľa §16 zákona o ochrane prírody a krajiny môže 

byť vyhlásený v prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných 

pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, v chránených areáloch, chránených 

krajinných prvkoch, v územiach európskeho významu a v zóne A chránených území. Malo by 

sa jednať o prakticky bezzásahové územia. Obmedzenia športových a rekreačných činností v 

ňom platia v podstate rovnako, ako v treťom a štvrtom stupni ochrany prírody. Pribudli tu 

okrem iného zákazy zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, 

osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál, rušiť pokoj a ticho, chytať, 

usmrtiť alebo loviť živočícha (to sa týka aj športového rybolovu a výkonu práva poľovníctva). 

Hospodárska činnosť je v územiach s piatym stupňom ochrany prírody prakticky vylúčená, s 

výnimkou vykonávania protipovodňových opatrení správcom vodného toku. Podrobnejšie 

uvádzam v kapitolách 5. až 9. 
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  V chránených územiach s druhým až piatym ochrany prírody môže okresný úrad 

v sídle kraja, ako orgán ochrany prírody vydať súhlas na budovanie a vyznačenie turistického 

chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy. 

 

 

3.1.3 Chránené územia a ich ochranné pásma 
 

 

 Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného 

významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a 

biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené 

územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, je možné vyhlásiť za chránené 

územia. Zoznam druhov európskeho významu vrátane prioritných druhov, druhov národného 

významu a druhov vtákov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia sú uvedené vo 

vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z. a v jej prílohách. O jednotlivých kategóriách chránených 

území pojednávajú ustanovenia §17 až §31 zákona o ochrane prírody a krajiny. Líšia sa od 

seba výmerou, charakterom predmetu ochrany, podmienkami ochrany, stupňom ochrany 

prírody, aj postupom pri ich vyhlasovaní. V tejto kapitole uvádzam len ich stručnú 

charakteristiku. 

 Chránená krajinná oblasť je rozsiahlejšie územie s výmerou spravidla nad 1000 ha, 

s rozptýlenými ekosystémami významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a 

ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami 

historického osídlenia, ktoré vyhlasuje Vláda SR nariadením podľa §18 zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Vo všeobecnosti v nej platí 2. stupeň ochrany prírody. V rámci CHKO 

môžu byť vyhlásené zóny (A, B, C, D) s odlišným stupňom ochrany prírody (od piateho až po 

druhý). V prípade vyhlásenia zón budú v rámci CHKO zrušené tzv. maloplošné chránené 

územia (prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály, chránené krajinné prvky,...) 

V SR je v súčasnosti vyhlásených 14 CHKO. Orgán ochrany prírody môže vydať zoznam 

vyhradených miest v CHKO, na ktorých zákazy niektorých činností neplatia (napr. kde 

neplatí zákaz jazdenia a státia motorovým vozidlom alebo zákaz jazdenia na bicykli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

                                                          © M.Ď.  
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 Národný park je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 10000 ha, prevažne s 

ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej 

krajinnej štruktúre, tvoriace najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody 

nadradená nad ostatné činnosti. Cieľom ochrany národného parku je zachovanie alebo 

postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane zabezpečenia nerušeného priebehu 

prírodných procesov najmenej na troch štvrtinách územia národného parku. Tento cieľ sa 

zabezpečuje zonáciou národného parku (zóny A, B, C a D). Vyhlasuje ho vláda SR 

nariadením podľa §19 zákona o ochrane prírody a krajiny. Ak nie je ustanovené inak, 

v národnom parku platí tretí stupeň ochrany prírody. Orgán ochrany prírody vyhlasuje 

návštevný poriadok národného parku aj vyhradené miesta v NP, na ktorých neplatia zákazy 

niektorých činností (napr. vyhradené miesta na lyžovanie, na skialpinizmus, na zber lesných 

plodov, na státie vozidlom a pod.) Národný park môže mať vyhlásené ochranné pásmo NP. 

V SR je v súčasnosti vyhlásených 9 národných parkov. Pokiaľ nie je ustanovené inak, 

v ochrannom pásme národného parku platí druhý stupeň ochrany prírody, príp. zóna D. 

                                                                                                                                                                    © M.Ď.  

 

 

 Novou kategóriou chráneného územia je od 1.1. 2020 prírodný park. Jedná sa o 

rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami 

pozmenenými ľudskou činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu, alebo 

ktoré sú dôležité pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov 

národného významu, biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov 

národného významu. Prírodný park vyhlasuje vláda SR nariadením podľa §20a zákona 
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o ochrane prírody a krajiny. Môže v ňom byť vyhlásený 2. alebo 3. stupeň ochrany prírody. 

Vo vyhlasovacom predpise môže byť stanovený územný a časový rozsah uplatňovania 

zákazov a obmedzení v prírodnom parku. Niektoré v súčasnosti vyhlásené národné parky by 

spĺňali skôr medzinárodné kritériá pre prírodný park.  Českej republike sú napr. vyhlásené 

okrem národných parkov aj prírodné parky.  

                                                                                                                                                                    © M.Ď.  

 

 Chránený areál je lokalitu, spravidla s výmerou do 500 ha, na ktorej sú biotopy 

európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu 

európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto 

biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Za chránený areál možno vyhlásiť aj územie s 

trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov, rastlín, nerastov a skamenelín, plochy 

slúžiace na prírodovedecké účely a kultúrno-výchovné účely, niektoré časti prírody dotvorené 

ľudskou činnosťou, arboréta a botanické záhrady, príp. historické parky. Na území 

chráneného areálu môže byť vyhlásený 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany prírody. Chránený 

areál vyhlasuje Vláda SR nariadením podľa §21 zákona o ochrane prírody a krajiny. V 

nariadení vlády môže vymedziť územnú a časovú dobu uplatňovania zákazov a obmedzení. 

Chránený areál môže mať tiež vyhlásené ochranné pásmo. 
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                                                                                                                                           © M.Ď. 

 Prírodná rezervácia je lokalitu, spravidla s výmerou do 1000 ha, ktorá predstavuje 

pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo 

biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy 

druhov národného významu. Vyhlasuje ju vláda SR nariadením podľa §22 zákona o ochrane 

prírody a krajiny. V prírodnej rezervácii alebo v národnej prírodnej rezervácii môže byť 

vyhlásený 4. alebo 5. stupeň ochrany prírody. Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu 

nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže 

vláda nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú rezerváciu. Národná prírodná rezervácia môže 

mať takisto vyhlásený 4. alebo 5. stupeň ochrany prírody. V nariadení vlády SR môžu byť 

určené podrobnosti o územnej ochrane, najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov 

a obmedzení.  

PR aj NPR môžu mať vyhlásené ochranné pásmo. Ak nemá 

osobitne vyhlásené ochranné pásmo, platí pre ňu ochranné pásmo 

zo zákona. Je ním územie 100 m smerom von od hranice a platí 

v ňom tretí stupeň ochrany prírody.  

 

 

 
                                           

                                                                           

                                                             © M.Ď. 
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Poznámka: 

 

Vyhlásenie chráneného územia za národnú prírodnú rezerváciu nemá vplyv na režim jeho 

ochrany. Existujú národné prírodné rezervácie, v ktorých platí štvrtý stupeň ochrany prírody 

a prírodné rezervácie, v ktorých platí piaty stupeň ochrany prírody a naopak. Prídavok k 

názvu "národná", má iba zdôrazniť spoločenský význam tohto chráneného územia. 

 

 Prírodná pamiatka: bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky 

alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, 

estetický alebo krajinotvorný význam, môže vláda SR nariadením podľa §23 zákona 

o ochrane prírody a krajiny vyhlásiť za prírodnú pamiatku. Jedinečnú prírodnú pamiatku, 

ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže vláda 

nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku. V prírodnej pamiatke alebo v národnej 

prírodnej pamiatke býva vyhlásený 4. alebo 5. stupeň ochrany prírody. V nariadení vlády SR 

V nariadení vlády SR môžu byť určené podrobnosti o územnej ochrane, najmä územný a 

časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení. PP alebo NPP môže mať aj vyhlásené 

ochranné pásmo. Ak nemá osobitne vyhlásené ochranné pásmo, platí pre ňu ochranné pásmo 

zo zákona. Je ním územie 60 m smerom von od hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany 

prírody.  

                                                                                                                                                                 © M.Ď. 
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Poznámka: 

 

Vyhlásenie chráneného územia za národnú prírodnú pamiatku nemá vplyv na režim jeho 

ochrany. Existujú národné prírodné pamiatky, v ktorých platí štvrtý stupeň ochrany prírody a 

prírodné pamiatky, v ktorých platí piaty stupeň ochrany prírody a naopak. Prídavok k názvu 

"národná", má iba zdôrazniť spoločenský význam tohto chráneného územia. 

 

 

 Prírodnými pamiatkami sú zo zákona tiež jaskyne a prírodné vodopády. Tieto 

nemusia byť osobitne vyhlásené právnym predpisom. Neplatia v nich stupne ochrany prírody, 

ale platia v nich zákazy a obmedzenia podľa ustanovení §24 zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Vyhlasované bývajú spravidla iba vtedy, ak ich vláda SR vyhlási za národné 

prírodné pamiatky z dôvodu, že sa jedná o jedinečnú jaskyňu alebo prírodný vodopád, ktoré 

predstavujú súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu. Vyhlasované tiež bývajú v 

prípade, ak ich okresný úrad v sídle kraja vyhlási za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu. Do 

sprístupnenej jaskyne je možný spravidla vstup len so sprievodcom a za poplatok. Do 

verejnosti voľnej prístupnej jaskyne je spravidla možný vstup bez sprievodcu a bez poplatku.  

Okresný úrad v sídle kraja vydáva súhlas na sprístupnenie jaskyne a vydáva návštevný 

poriadok sprístupnenej jaskyne. Regulácia športových a rekreačných činností v jaskyniach 

a prírodných vodopádoch a v ich ochranných pásmach je pomerne prísna. Bližšie sa touto 

témou zaoberám v kapitole 7.2 a 7.3. 

  Ak si to vyžaduje záujem ochrany jaskyne alebo prírodného vodopádu, môže okresný 

úrad v sídle kraja vyhláškou vyhlásiť ich ochranné pásmo, a to spôsobom, akým sa podľa 

tohto zákona vyhlasuje prírodná pamiatka. Okresný úrad v sídle kraja vyhláškou vymedzí 

hranice ochranného pásma jaskyne alebo prírodného vodopádu a podrobnosti o ich územnej 

ochrane. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah 

uplatňovania zákazov a obmedzení. 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        © M.Ď. 

 

 Chránený krajinný prvok je významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, 

biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu. 

Významný krajinný prvok je podľa §2 ods.2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny taká 

časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej 
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stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, 

jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné 

more, pieskový presyp, park, aleja, remíza. 

Vyhlásiť ho môže vláda SR nariadením podľa 

§25 zákona o ochrane prírody a krajiny. Môže 

v ňom byť vyhlásený 2., 3., 4. alebo 5. stupeň 

ochrany prírody. Chránený krajinný prvok nemá 

vyhlásené ochranné pásmo. Stupeň ochrany 

chráneného krajinného prvku, vymedzenie jeho 

hraníc a podrobnosti o jeho územnej ochrane 

ustanoví vláda nariadením. Podrobnosťami o 

územnej ochrane sa určuje najmä územný a 

časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení 

podľa uplatňovaného stupňa ochrany. Chránený 

krajinný prvok sa nevyhlasuje v ostatných 

chránených územiach a v ich ochranných 

pásmach (nevyhlasuje sa v rámci CHKO, či NP). 

                                                                                                                                                                        © M.Ď. 

 

 Obecné  chránené územie je lokalita, spravidla s výmerou do 100 ha,  

s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom. Túto 

môže obec vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením za obecné chránené územie podľa §25a 

zákona o ochrane prírody a krajiny. Obecné chránené územie môže obec vyhlásiť vo svojom 

katastrálnom území na pozemku vo vlastníctve obce alebo na inom pozemku po dohode s 

jeho vlastníkom alebo správcom. V obecnom chránenom území sa nevyhlasujú stupne 

ochrany prírody a nemá ani ochranné pásmo. Vymedzenie hraníc obecného chráneného 

územia a podmienky jeho ochrany, najmä určenie opatrení na zabezpečenie starostlivosti o 

predmet ochrany územia a určenie zásad a regulatív využívania územia vrátane určenia 

zákazov činností alebo obmedzenia činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 

ochrany územia, ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. Obecné chránené územie sa 

nevyhlasuje v ostatných chránených územiach a v ich ochranných pásmach. (Príklad: obecné 

chránené územie Ostriež v katastrálnom území Brezová pod Bradlom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď. 
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 Chránené vtáčie územie zahŕňa biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti 

ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách 

a biotopy druhov vtákov európskeho významu. Má v ňom byť zabezpečené ich prežitie a 

rozmnožovanie. Chránené vtáčie územie vyhlasuje Vláda SR nariadením podľa §26 zákona 

o ochrane prírody a krajiny (doposiaľ vyhlásené chránené vtáčie územia boli vyhlásené 

vyhláškami Ministerstva životného prostredia SR). V chránenom vtáčom území sa zakazuje 

vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany. Môže sa 

jednať aj o rôzne rekreačné a športové činnosti. Vláda SR nariadením ustanoví vymedzenie 

hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam zakázaných činností vrátane územného a 

časového obmedzenia ich výkonu. V rámci chráneného vtáčieho územia sa vyhlasujú zóny s 

odlišnými obmedzeniami. Stupne ochrany prírody sa v takomto území nevyhlasujú. 

  Plány alebo projekty (napr. zjazdoviek, lyžiarskych a  športových areálov) môžu byť 

v chránených vtáčích územiach ešte pred ich schválením (napr. pred vydaním územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia) posudzované aj podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).  

 

 
© M.Ď. 

 

Príklady: 

 

V chránenom vtáčom území Malá Fatra je podľa §2 ods.1 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 

2/2011 Z.z. napr. zakázané organizovanie verejného telovýchovného, športového alebo 

turistického podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia od 15. 

marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách orla skalného, ak tak určí okresný úrad. 

 

V chránenom vtáčom území Strážovské vrchy sa podľa §2 ods.2 písm. a), b), c) vyhlášky MŽP 

SR č. 434/2009 Z.z. za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 

ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  

- uskutočňovanie horolezeckých výstupov alebo skalolezeckých výstupov od 1. marca do 

30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 vyhlášky,  

- uskutočňovanie športových, turistických a iných verejnosti prístupných aktivít a 

podujatí od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej 

v prílohe č. 3 vyhlášky,  

- budovanie turistických chodníkov, cyklotrás alebo táborísk od 1. marca do 30. júna v 

časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 uvedenej vyhlášky. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/434/20091101#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_434_2009_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/434/20091101#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_434_2009_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/434/20091101#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_434_2009_z_z.oznacenie
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 Územie európskeho významu predstavuje lokality na ktorých sa nachádzajú biotopy 

európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú 

chránené územia, ktoré sú zaradené v národnom zozname území európskeho významu. 

V územiach európskeho významu môže byť vyhlásený 2. až 5. stupeň ochrany prírody. 

Pokiaľ sa územie európskeho významu prekrýva s iným chráneným územím, platí na 

spoločnom území stupeň ochrany prírody vyhlásený novším právnym predpisom. Doteraz 

vyhlásené územia európskeho významu boli vyhlásené výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 

dňa 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu, opatrením 

MŽP SR zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 

2004 č. 3/2004-5.1 a opatrením MŽP SR z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam 

území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017. Uvedený výnos a opatrenia boli 

publikované v zbierke zákonov.   

 

Turistické, športové a rekreačné aktivity sú teda 

v území európskeho významu obmedzené podľa 

konkrétneho stupňa ochrany prírody podobne, ako aj 

v iných chránených územiach. 

 

Plány alebo projekty (napr. zjazdoviek, lyžiarskych a  

športových areálov) môžu byť v územiach európskeho 

významu ešte pred ich schválením (napr. pred vydaním 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia) 

posudzované aj podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).  

 

 

 

 

 
© M.Ď. 

 

 

 Európska sústava chránených území Natura 2000 je v SR tvorená chránenými 

vtáčími územiami a územiami európskeho významu. Podľa §28 zákona o ochrane prírody 

a krajiny je zameraná na ochranu biotopov európskeho významu, biotopov druhov 

európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov. Využívanie území európskej sústavy 

chránených území je podriadené zachovaniu alebo zlepšeniu stavu druhov a biotopov, na 

ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za 

chránené územia. 

  Pre územia európskej sústavy chránených území sa v dokumentácii ochrany prírody a 

krajiny určia opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám druhov a biotopov, na 

ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za 

chránené územia. Tieto opatrenia sa v príslušnom rozsahu uplatnia aj v plánovacích 

dokumentoch podľa osobitných predpisov, ktoré určujú podmienky alebo spôsob využívania 

týchto území (napr. v územnoplánovacej dokumentácii obcí).  

   Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území 

dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov 

európskeho významu, na ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu 

http://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2018-6.pdf
http://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2018-6.pdf
http://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2018-6.pdf
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alebo vyhlásené za chránené územie, alebo k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich 

prirodzenom vývine, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 

 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 schváliť, 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. Každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť takýto plán alebo 

projekt, je povinný predložiť jeho návrh na posúdenie orgánu ochrany prírody.  

 Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody nemožno vylúčiť 

pravdepodobnosť významného vplyvu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy 

chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, 

návrh plánu alebo projektu podlieha primeranému hodnoteniu vplyvov v konaní podľa zákona 

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). 

  Na účely hodnoteniu vplyvov podľa zákona EIA je navrhovateľ povinný vypracovať 

alternatívne riešenia návrhu plánu alebo projektu a opatrenia s cieľom vylúčiť ich nepriaznivý 

vplyv na územie európskej sústavy chránených území. Ak na základe výsledkov hodnotenia 

podľa zákona EIA nemožno vylúčiť nepriaznivý vplyv na územie európskej sústavy 

chránených území a neexistuje iná alternatíva, je možné ho povoliť len z naliehavých 

dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia primeraných kompenzačných 

opatrení.  Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné 

náklady spravidla pred uskutočnením činnosti.  

 

 

  O vyhlásenie súkromného chráneného územia môže požiadať vlastník takého 

pozemku, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené zákonom na vyhlásenie chráneného areálu, 

prírodnej pamiatky alebo prírodnej rezervácie. Súkromné chránené územie vyhlasuje okresný 

úrad v sídle kraja vyhláškou. Ustanovenia o ochrane prírody v ňom platia podľa vyhláseného 

stupňa ochrany prírody, ako aj pri iných chránených územiach. Vo vyhláške určí aj  

podrobnosti o územnej ochrane súkromného chráneného územia a jeho ochranného pásma 

vrátane ich územnej a časovej doby platnosti.  Ochranné pásmo súkromného chráneného 

územia, môže byť vyhlásené iba so súhlasom vlastníkov dotknutých pozemkov. Vlastník 

pozemku je následne povinný označiť hranice súkromného chráneného územia v teréne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď.  
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Ochranné pásma chránených území. 

 

 Niektoré chránené územia, ak to vyžaduje predmet ich ochrany, môžu mať vyhlásené 

ochranné pásma. Ochranné pásma môžu mať vyhlásené národný park, prírodná rezervácia, 

národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka a najnovšie aj 

chránený areál. Ochranné pásmo môže mať vyhlásené tiež súkromné chránené územie, za 

predpokladu, že vlastníci pozemkov v ochrannom pásme s tým súhlasia. Ochranné pásmo 

chráneného územia podľa §17 zákona o ochrane prírody a krajiny môže byť vyhlásené spolu s 

chráneným územím vo vyhlasovacom predpise. V takomto prípade býva ochranné pásmo 

vyhlásené na konkrétne parcely alebo na jednotky priestorového rozdelenia lesa.  

V takto vyhlásenom ochrannom pásme, platia podmienky ochrany o jeden stupeň nižšie, ako 

v samotnom chránenom území.  

  Pokiaľ nebolo vyhlásené ochranné pásmo priamo vo vyhlasovacom predpise, platí 

ochranné pásmo zo zákona a to nasledovne:  

- Ochranné pásmo prírodnej rezervácie a národnej prírodnej rezervácie je územie do 

vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody. 

- Ochranné pásmo prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky je územie do 

vzdialenosti 60 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody. 

Toto ustanovenie neplatí v prípade jaskyne a prírodného vodopádu. Jaskyňa alebo 

prírodný vodopád nemajú ochranné pásmo zo zákona, môžu mať iba vyhlásené ochranné 

pásmo.  

- Ak nie je v záujme ochrany vyššie uvedených chránených území, aby mali ochranné 

pásmo, býva uvedené priamo v ich vyhlasovacom predpise, že sú vyhlásené bez 

ochranného pásma, resp., že ochranné pásmo podľa §17 ods.7 a ods.8 zákona o ochrane 

prírody a krajiny pre ne neplatí. 

 

 
© M.Ď.  

 

 

Odkiaľ sa návštevník dozvie o stupni ochrany, príp. o režime ochrany chráneného 

územia ? 

 

- Na internete sa dá vyhľadať štátny zoznam osobitne chránených častí prírody (napr. cez  

   stránky: www.smopaj.sk, www.sopsr.sk, www.enviro.gov.sk) 
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- Všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli jednotlivé chránené územia vyhlásené sú  

   verejne dostupné v zbierke zákonov (napr. https://www.slov-lex.sk/), na jednotlivých       

    orgánoch ochrany prírody (obciach, okresných úradoch, Slovenskej  

   inšpekcii životného prostredia, Ministerstve životného prostredia SR), na organizáciách  

   ochrany prírody (Štátnej ochrane prírody SR - správach národných parkov, správach  

   chránených krajinných oblastí, Správe slovenských jaskýň). 

- Na informačných a náučných tabuliach umiestnených na prístupových cestách k chráneným  

   územiam. 

- Na tlačených informačných materiáloch v turistických a informačných strediskách a  

    obecných úradoch. 

 

 

3.1.4 Označovanie chránených častí prírody v teréne, v mapách a  

           niektorých dokumentoch 
 

 

Ako bývajú označené chránené územia v teréne, na mapách a v niektorých 

dokumentoch ? 

 

      V teréne bývajú označené chránené územia tabuľou so štátnym znakom a s nápisom, 

o akú kategóriu chráneného územia sa jedná. Umiestnené bývajú najmä na prístupových 

komunikáciách a prístupových chodníkoch. Označenie môže byť doplnené aj informačnou 

tabuľou o území. Obvod chráneného územia býva označovaný červeným dvojpruhom na 

stromoch (1 pruh po celom obvode stromu a druhý len z vonkajšej strany hranice chráneného 

územia) alebo na drevených stĺpikoch (ak je to mimo lesa). Ochranné pásmo býva v teréne 

vyznačené podobne dvojpruhom žltej farby a informačnými tabuľami na prístupových 

cestách. Podrobnosti o označovaní v teréne ustanovuje §19 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď.  

 

 V mapách bývajú chránené územia označované nasledovne: V turistických mapách a 

automapách bývajú hranice chránených krajinných oblastí a národných parkov označované 

hrubou zelenou čiarou, chránené vtáčie územia hrubou modrou čiarou, spolu s názvom 

chráneného územia, prírodné rezervácie, chráneného areálu a prírodné pamiatky majú 

osobitnú zelenú čiarkovanú značku a zeleným názov chráneného územia. Chránené stromy a 

jaskyne majú v mape osobitnú značku (strom v krúžku a jaskyňa).  

https://www.slov-lex.sk/
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                                                                                                                             Autor mapy: VKÚ, a.s., Harmanec 

V lesníckych porastových mapách sú prírodné rezervácie, chránené areály, prírodné pamiatky 

a chránené krajinné prvky označené zeleným písmenom "R" v dotknutom dielci - jednotke 

priestorového rozdelenia lesa). Hranice národného parku, chránenej krajinnej oblasti a 

chráneného vtáčieho územia majú osobitnú značku (napr. hrubú hnedú čiaru). 

 

 
Autor mapy: Národné lesnícke centrum vo Zvolene 
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 Pokiaľ chce niekto zistiť chránené územie podľa parcelného stavu, mala by byť táto 

skutočnosť zapísaná v listu vlastníctva, ako kód chránenej nehnuteľnosti (napr. kód 104 = 

prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, kód 108 = chránené vtáčie územie, kód 102 

= chránená krajinná oblasť atď.) Skutočnosť je momentálne taká, že nie všetky chránené 

územia sú zapísané v katastri nehnuteľností. 

 

  Informácie o chránených územiach bývajú tiež súčasťou textovej a výkresovej časti 

územnoplánovacej dokumentácie obcí a vyšších územných celkov. 

 

  Zoznam chránených území sa nachádza na príslušnom okresnom úrade, odbore 

starostlivosti o životné prostredie, na pracoviskách Štátnej ochrany prírody SR – správach 

národných parkov, správach chránených krajinných oblastí a regionálnych centrách ochrany 

prírody a krajiny. Základné informácie o chránenom území by mal mať vo svojom 

katastrálnom území aj príslušný obecný úrad. Informácie je možné ďalej vyhľadať v štátnom 

zozname osobitne chránených častí prírody na internetových adresách: www.smopaj.sk , 

www.sopsr.sk  

 

  K informáciám o chránených územiach je tiež možné dostať sa cez internetovú stránku 

Ministerstva životného prostredia SR: www.enviro.gov.sk Štátny zoznam obsahuje aj 

základné informácie o chránenom území, ako predmet jeho ochrany, vyhlasovací predpis, 

výmeru, rok vyhlásenia a stupeň jeho ochrany. 

 

  Stupeň ochrany prírody, ako aj druh chráneného územia, prípadne jeho ochranného 

pásma býva uvedený v programe starostlivosti o lesy v časti opis porastov a plán 

hospodárskych opatrení a to osobitne pri každej jednotke priestorového rozdelenia lesa (napr. 

ak je pri jednotke priestorového rozdelenia lesa je uvedené SOP 3 a v poznámke OP PR – 

znamená to, že v uvedenom lesnom poraste platí 3. stupeň ochrany prírody z dôvodu, že sa 

nachádza v ochrannom pásme prírodnej rezervácie). Programy starostlivosti o lesy sú uložené 

na okresných úradoch, pozemkových a lesných odboroch a tiež na okresných úradoch v sídle 

kraja, odboroch opravných prostriedkov, referátoch lesného hospodárstva a v Národnom 

lesníckom centre vo Zvolene. 

 

 

3.1.5 Chránené druhy rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín 
 

 

      O druhovej ochrane rastlín a živočíchov, ako aj o ochrane chránených nerastov 

a skamenelín pojednávajú ustanovenia §§ 32 – 43 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj 

niektoré ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. Pre povolenie výnimky z druhovej 

ochrany je príslušné Ministerstvo životného prostredia SR. MŽP SR, Slovenská inšpekcia 

životného prostredia a okresné úrady vykonávajú štátny dozor v súvislosti s druhovou 

ochranou. Tieto tiež vykonávajú s tým spojenú kontrolnú činnosť. Zoznam chránených 

druhov rastlín a živočíchov, ako aj podrobnosti o ich ochrane stanovujú §4 – §10 vyhlášky 

MŽP SR č. 24/2003 Z.z. a prílohy uvedenej vyhlášky. O ich spoločenskej hodnote pojednáva 

uvedená vyhláška a jej prílohy č. 4 až 13. (Chránenými sú napr. takmer všetky druhy voľne 

žijúcich vtákov, väčšina druhov obojživelníkov a plazov, mnoho druhov hmyzu, rastlín...).  

http://www.sopsr.sk/
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     Podľa §34 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané chránenú 

rastlinu úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo 

voľnej prírode. Za neúmyselné zničenie nie je možné považovať odtrhnutie alebo vykopanie 

chránenej rastliny návštevníkom, najmä nie vtedy, keď sa nachádza v chránenom území. 

Ďalej je podľa §34 ods.1 písm. b) zákona o ochrane prírody zakázané chránenú rastlinu držať, 

prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu (zákaz sa 

nevzťahuje na chránenú rastlinu, ktorá nepochádza z voľnej prírody, a chránenú rastlinu, pre 

ktorú bola vydaná výnimka podľa osobitného predpisu). 

 

 

 

  
                                                                                     © M.Ď.  
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Chráneného živočícha je podľa §35 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané: 

 

a) úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli, 

b) úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, 

    (vyššie uvedené zákazy nevzťahujú na lov druhov vtákov uvedených v osobitnom  

      predpise mimo obdobia ich hniezdenia alebo rozmnožovania a v prípade sťahovavých  

      druhov mimo obdobia ich rozmnožovania alebo návratu na hniezdiská.) 

c) úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania,  

     výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, 

d) medzidruhovo krížiť vrátane krížencov, 

e) držať, chovať v ľudskej opatere, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj  

    alebo výmenu (tieto zákazy sa nevzťahujú na chráneného živočícha, ktorý nepochádza z  

    voľnej prírody a na chráneného živočícha, pre ktorého bola vydaná výnimka podľa  

    osobitného predpisu.) 

 

    Podľa §35 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny je tiež zakázané: 

 

a) zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v jeho  

      prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec, 

b) odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho  

    prirodzenom areáli, 

c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného  

     živočícha v jeho prirodzenom areáli. 

 

 

 

 

 
© M.Ď. 
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Ako sa má zachovať ten, kto našiel chráneného živočícha? 
 

  Podľa § 35 odsek 6 zákona o ochrane prírody a krajiny: 

 

  Kto nájde hendikepovaného chráneného živočícha alebo uhynutého chráneného 

živočícha v jeho prirodzenom prostredí alebo kto chráneného živočícha pochádzajúceho z 

voľnej prírody v čase jeho ochrany náhodne odchytí, zraní alebo usmrtí, je povinný to 

bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k jeho nálezu, zraneniu alebo usmrteniu 

došlo organizácii ochrany prírody, ktorá v prípade potreby, najmä ak ide o hendikepovaného 

chráneného živočícha, ktorý si vyžaduje starostlivosť, určí ďalšie nakladanie s ním. Ten, kto 

sa stará o nájdeného hendikepovaného chráneného živočícha v súlade s určením organizácie 

ochrany prírody, má nárok na náhradu výdavkov spojených so starostlivosťou o tohto 

živočícha.  

  Podľa §2 ods. 2 písm. zl), sa za hendikepovaného chráneného živočícha považuje 

chránený živočích, ktorý v dôsledku poranenia, poškodenia, choroby, straty rodiča alebo 

iných okolností nie je schopný dočasne alebo trvalo samostatne prežiť vo voľnej prírode, 

 

Poznámka: 

 

Oprávnenou organizáciou ochrany prírody je podľa §65a zákona o ochrane prírody a krajiny 

Štátna ochrana prírody SR (ďalej len „ŠOP SR“) - správa príslušnej chránenej krajinnej 

oblasti, správa národného parku, regionálne centrum ochrany prírody a krajiny alebo správa 

slovenských jaskýň. ŠOP SR plní funkciu chovnej stanice a rehabilitačnej stanice a uhrádza 

výdavky spojené so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy, 

prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch podľa , určuje nakladanie s nimi a 

vedie o nich evidenciu, vedie evidenciu o nájdených chorých, zranených, poškodených, 

uhynutých a náhodne odchytených, zranených a usmrtených celoročne chránených 

živočíchov. V prípade úspešnej rehabilitácie chráneného živočícha býva tento navrátený do 

voľnej prírody. Ak nie je návrat do voľnej prírody možný, býva umiestnený do záchytného 

strediska v ZOO Bojnice. Uhynuté chránené živočíchy môže ŠOP SR previesť na múzeum 

s prírodovedným zameraním, na vedecký výskum a pod. 

 

 
© M.Ď.  
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 Pri turistike, speleologickej činnosti, športovej alebo rekreačnej činnosti v prírode 

môže dôjsť k objaveniu chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny. Podľa §38 

ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny chránený nerast a chránenú skamenelinu je zakázané 

poškodzovať a ničiť. Zoznam chránených nerastov a chránených skamenelín, ako aj ich 

spoločenská hodnota je uvedený v prílohách  vyhlášky MŽP SR č. 213/2000 Z.z. o 

chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní. 

 

  Podľa §38 ods.3 až 9 zákona o ochrane prírody a krajiny nález chráneného nerastu 

alebo chránenej skameneliny je nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri 

ktorých došlo k nálezu, povinná oznámiť bezodkladne orgánu ochrany prírody (okresnému 

úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie). Orgán ochrany prírody, ktorému bol nález 

oznámený, vydá nálezcovi na jeho požiadanie potvrdenie o oznámení nálezu a zabezpečí 

opatrenia potrebné na ochranu nálezu. 

 

  Ochrana sa zabezpečuje na mieste prirodzeného nálezu. Ak hrozí nebezpečenstvo 

poškodenia alebo zničenia nálezu v dôsledku prírodných vplyvov alebo ľudskej činnosti, 

zabezpečí sa jeho ochrana odberom z miesta prirodzeného nálezu a uložením v zbierke 

štátneho múzea s prírodovedeckým zameraním. 

 

  Odber chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny môžu vykonávať iba 

právnické osoby a fyzické osoby, ktorých činnosť je zameraná na vyhľadávanie, výskum, 

prieskum, ťažbu, zber, poznávanie alebo ochranu nerastov a skamenelín, a to na základe 

osobitného oprávnenia vydaného orgánom ochrany prírody.  

 

 Ak orgán ochrany prírody písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu v 

lehote 3 mesiacov odo dňa jeho oznámenia, stáva sa jeho vlastníkom nálezca. V opačnom 

prípade má nálezca právo na nálezné do výšky 10% spoločenskej hodnoty nálezu. Nálezca má 

právo aj na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nálezom. O 

náleznom a náhrade bezodkladne rozhodne orgán ochrany prírody. Nárok na nálezné a 

náhradu nevyhnutných nákladov zanikne, ak ho nálezca neuplatní do 6 mesiacov odo dňa 

nálezu. 

 

  Chránený nerast, alebo chránenú skamenelinu je možné vyviezť do zahraničia len so 

súhlasom Ministerstva životného prostredia SR. 

 

 
 

© M.Ď.  
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3.1.6 Ochrana drevín rastúcich mimo lesa 
 

 

 Pokiaľ zákon o ochrane prírody a krajiny hovorí o drevine, myslí sa tým strom alebo 

ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného 

pozemku. Vyplýva to z definície pojmu drevina, ktorá je uvedená v §2 ods.2 písm. m) zákona 

o ochrane prírody a krajiny. Pokiaľ zákon o ochrane prírody hovorí o drevinách rastúcich na 

lesnom pozemku, používa skôr pojem lesný porast alebo les. Rozhodujúci je druh pozemku, 

ktorý je uvedený v katastri nehnuteľností v registri C. Zákon o ochrane prírody a krajiny rieši 

teda predovšetkým ochranu drevín rastúcich mimo lesa (v mestách, v obciach, v záhradách, 

v ovocných sadoch, v brehových porastoch a vo voľnej krajine). Menej sa už zaoberá 

drevinami pestovanými plantážnym spôsobom (napr. porastmi rýchlorastúcich drevín, 

okrasných drevín, či vianočných stromčekov).  

 Na ochranu drevín rastúcich mimo lesa pamätá aj zákon o poľovníctve. Podľa §24 ods. 

3 písm. j) zákona o poľovníctve sa v poľovnom revíri zakazuje vypaľovať kroviská, remízky, 

ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská; okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk 

v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na 

poľnohospodárskej a ostatnej pôde. 

 

  Na lesných pozemkoch rieši zákon o ochrane prírody a krajiny ochranu drevín najmä, 

ak sa jedná o vyhlásený chránený strom a jeho ochranné pásmo (drevina môže byť vyhlásená 

za chránený strom aj ak rastie na lesnom pozemku), ďalej ak sa jedná o druh dreviny, ktorá je 

zároveň chránenou rastlinou podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, alebo ak sa jedná 

o lesný porast, ktorý sa nachádza v území s piatym stupňom ochrany prírody. V chránených 

vtáčích územiach, ale aj mimo nich majú orgány ochrany prírody tiež možnosť vyhlásiť 

ochranu hniezdneho stromu chráneného druhu vtáka, prípadne aj jeho ochranné pásmo.  

  V územiach s 2. až 4. stupňom orgán ochrany prírody a krajiny zasahuje do ochrany 

drevín rastúcich na lesnom pozemku buď formou záväzného stanoviska k schváleniu alebo 

zmene programu starostlivosti o lesy, ďalej určením bližších podmienok vykonania náhodnej 

ťažby, či jej obmedzením alebo zákonným vymedzením aké hospodárske spôsoby je zakázané 

používať v jednotlivých stupňoch ochrany prírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď.  
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 Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom rastie drevina, je podľa §47 

ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny povinný sa o drevinu starať, najmä ju ošetrovať a 

udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany 

prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na 

jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. 

 

  Vo všeobecnosti sa podľa §47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub 

dreviny (rastúcej mimo lesa) vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon o ochrane 

prírody a krajiny neustanovuje inak. V zastavanom území obce povoľuje výrub drevín obec, 

ako orgán ochrany prírody. Mimo zastavaného územia obce povoľuje výrub drevín okresný 

úrad, ako orgán ochrany prírody. V územiach so 4. alebo 5. stupňom ochrany prírody 

povoľuje výnimku zo zákazu rúbať dreviny okresný úrad v sídle kraja. V niektorých 

prípadoch povoľujú výrub drevín aj iné orgány štátnej správy napr. okresný úrad, ako orgán 

štátnej vodnej správy (v brehových porastoch) alebo ako cestný správny orgán (v ochranných 

pásmach ciest). 

 

  Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 

ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom 

vlastníka (správcu, príp. nájomcu) pozemku a po vyznačení výrubu dreviny. V súhlase na 

výrub dreviny uloží orgán ochrany prírody povinnosť vykonať v stanovenej lehote náhradnú 

výsadbu, príp. zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín. 

 

  V §47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je uvedených niekoľko prípadov, keď 

sa na výrub dreviny nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Na výrub inváznych druhov 

drevín sa napr. súhlas orgánu ochrany prírody nevyžaduje. Nevyžaduje sa ani v niektorých 

prípadoch, keď dreviny nedosahujú určené rozmery. Nevyžaduje sa ani v prípade 

bezprostredného ohrozenia života a zdravia človeka, alebo hroziacej značnej škody na 

majetku, či obnove produkčných ovocných drevín (v týchto prípadoch má vykonávateľ 

výrubu oznamovaciu povinnosť, resp. tiež povinnosť vysadiť v zákonnej lehote nové ovocné 

dreviny). Osobitné ustanovenia platia pre výrub drevín v záhradách, v záhradkových osadách, 

vo verejnej zeleni, na cintorínoch, v chránených územiach, atď. Pod bezprostredným 

ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej 

škody na majetku sa podľa §17 ods.7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. rozumie taký stav, 

ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od 

ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka 

alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, 

zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa 

na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na 

majetku. Takýto výrub je potrebné oznámiť do 5 dní orgánu ochrany prírody. 

 

 Podľa §47 ods.7 až ods. 10 zákona o ochrane prírody a krajiny je možné výrub drevín 

vykonať aj na základe osobitných predpisov (napr. zákon o energetike, vodný zákon, cestný 

zákon, zákon o lesoch,...) §28 ods.7 zákona o lesoch umožňuje v prípade hrozby šírenia 

škodlivých činiteľov vykonať aj výrub drevín rastúcich mimo lesa. Vo všetkých prípadoch 

výrubu drevín rastúcich mimo lesa na základe ustanovení osobitných predpisov má 

vykonávateľ výrubu povinnosť oznámiť výrub najmenej 15 pracovných dní vopred orgánu 

ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže stanoviť bližšie podmienky vykonania výrubu, 

obmedziť ho, alebo aj zakázať. 
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   Chránený strom podľa §49 zákona o ochrane prírody a krajiny môže vyhlásiť 

vyhláškou okresný úrad v sídle kraja, ak sa jedná o strom mimoriadne významný z dôvodov 

kultúrnych, vedeckých, ekologických, krajinotvorných alebo estetických. Jedná sa o 

individuálnu ochranu konkrétneho jedinca stromu (alebo skupiny stromov). Chránený strom 

býva označený podľa §19 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. tabuľkou so štátnym znakom. 

Chránený strom môže byť vyhlásený aj na lesnom pozemku. Na ochranu chráneného stromu 

sa primerane vzťahujú ustanovenia o ochrane drevín. Na jeho ošetrenie alebo výrub sa 

vyžaduje súhlas okresného úradu v sídle kraja. Chránený strom môže mať vyhlásené ochranné 

pásmo alebo ochranné pásmo zo zákona. Ochranné pásmo zo zákona je to plošný priemet 

koruny zväčšený o 1,5 m, najmenej však okruh 10 m okolo kmeňa stromu. V ochrannom 

pásme chráneného stromu je okrem iných činností zakázané jazdiť alebo stáť s motorovým 

vozidlom alebo záprahovým vozidlom mimo miestnej komunikácie, účelovej komunikácie 

alebo inej spevnenej cesty, zriaďovať prístupové komunikácie pre motorové vozidlá alebo 

záprahové vozidlá, zakladať oheň, atď. 

 

 
     © M.Ď.  

 

 

 

 Medzi chránené rastliny sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. zaradené aj 

niektoré druhy drevín, pokiaľ rastú prirodzene v ich biotopoch. Tu sa nejedná o 

individuálnu ochranu konkrétneho jedinca stromu, ale o ochranu celého druhu drevín. 

Dreviny, ktoré sú v ich prirodzenom areáli chránenými rastlinami sú napr.: tis obyčajný, 

borovica limba, dub sivý, dub balkánsky, jaseň mannový, borievka netatová, mandľa nízka, 

muchovník vajcovitý, škumpa vlasatá, lykovec voňavý, lykovec muránsky, zemolez kozí, 

jarabina mišpuľová... Uvedené dreviny sú považované za chránené rastliny len v ich 

prirodzenom areáli. Chránené dreviny sú v zozname chránených rastlín označené značkou +.  

 

Príklady:  

 

  Ochrana, ako pre chránenú rastlinu platí pre tis obyčajný, ak rastie v lese v 

Strážovských vrchoch alebo vo Veľkej Fatre, nie však ak je vysadený v mestskom parku v 

Žiline (vtedy je považovaný len za bežnú drevinu rastúcu mimo lesa vo verejnej zeleni).    
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  Na borovicu limbu sa vzťahujú ustanovenia o chránených rastlinách chránenú 

rastlinu, ak rastie prirodzene v lesnom poraste alebo v pásme kosodreviny vo Vysokých 

Tatrách, nie však, ak ja vysadená na cintoríne v Rimavskej Sobote (vtedy je považovaná len za 

bežnú drevinu rastúcu mimo lesa vo verejnej zeleni). 

 

 
© M.Ď. 

 

 

 

 

  Na dreviny, ktoré sú chránenými rastlinami, sa vzťahujú zákazy a obmedzenia podľa 

§34 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako som uviedol na začiatku kapitoly 3.1.5.  
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3.2 Právne predpisy na úseku lesného hospodárstva 
 

 

  Z právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva sa turistiky a športových aktivít 

v prírode týka v podstate len zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, čiastočne tiež vyhláška MP SR 

č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži. Zákon o lesoch bol naposledy novelizovaný k 1.1. 2020. 

 

 

3.2.1 Niektoré zakázané činnosti v lese 
 

 

Podľa §31 ods. 1 a 2 zákona o lesoch je okrem iného na lesných pozemkoch zakázané: 

 

- budovať chodníky, narúšať pôdny kryt,  

- zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo 

vyznačených miest (podľa §10 ods.1 zákona o lesoch ochranné pásmo lesa tvoria 

pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku), 

- táboriť mimo vyznačených miest, 

- jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, 

motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest, 

- jazdiť na bicykli mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy, 

- jazdiť na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,  

- vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených 

zákazom vstupu, vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva 

technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné 

miesto alebo plošné chemické ošetrenie, 

- rušiť ticho a pokoj, 

- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru,  

- voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností, 

alebo iné domáce zvieratá, 

- neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry 

a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu.  

 

 
  © M.Ď.  
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3.2.2 Využívanie lesných ciest verejnosťou 
 

 

  Podľa §25 ods.3 zákona o lesoch " lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode 

s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o čase a spôsobe využívania 

lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie."  

 

  Z ustanovení §30 ods. 1 zákona o lesoch vyplýva právo používania lesných ciest pri 

pešej turistike aj bez dohody s vlastníkom, správcom, alebo združením. Z ustanovení § 31 

ods.1 písm. d) zákona o lesoch vyplýva právo využívať lesné cesty na jazdu na bicykli a jazdu 

na koni (zakázaná je len jazda na bicykli a jazda na koni mimo lesných ciest), nepriamo z 

uvedeného vyplýva tiež právo používať lesné cesty na beh, či beh na lyžiach (z ústavy SR 

vyplýva, že občan môže konať všetko, čo mu zákon nezakazuje). Používanie lesnej cesty na 

pešiu turistiku, jazdu bicyklom, jazdu na koni, beh, beh na lyžiach a pod, je teda možné aj bez 

dohody s vlastníkom, správcom, alebo združením. Na jazdu vozidlom po lesnej ceste, 

prepravu nákladu a pod. je už potrebná dohoda s vlastníkom, správcom, alebo združením. 

 

  Podľa  §25 ods.6 zákona o lesoch "osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú povinné 

využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie lesnej cesty, stavieb a 

zariadení s ňou súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde k jej poškodeniu, sú povinné o tejto 

skutočnosti bezodkladne informovať vlastníka, správcu alebo združenie podľa § 51 ods. 2 a 

na vlastné náklady vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho poškodzovania a odstránenie 

škody; tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody." 

 

  Vlastník, správca alebo združenie sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné 

využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, protipovodňovej 

ochrany, vodnej stráži, rybárskej stráži, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré 

majú oprávnenie stráže prírody, štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode 

svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ako aj fyzickým osobám a 

právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa §29, §41 a §46 zákona o lesoch (napr. 

lesnícka ochranárska služba, vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, inventarizácia 

a monitoring lesov). 

 

 
 

  © M.Ď.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20180901#paragraf-29
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20180901#paragraf-41
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20180901#paragraf-46
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3.3 Právne predpisy na úseku poľovníctva 
 

 

  Z právnych predpisov na úseku poľovníctva sa turistiky a športových aktivít v prírode 

týka v podstate len zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Tento 

bol naposledy bol novelizovaný k 21.7. 2020. 

 

 

3.3.1 Niektoré zakázané činnosti v poľovnom revíri 

 
 

  Podľa §24 ods.2 zákona o poľovníctve "každý je povinný konať tak, aby podľa svojich 

možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej 

životného prostredia." Podľa §65 ods.4 zákona o poľovníctve sa ďalej zakazuje narúšať 

užívanie poľovného revíru správaním ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného 

prostredia zveri. 

 

  Podľa §24 ods. 3 zákona o poľovníctve sa v poľovnom revíri okrem iného zakazuje: 

 

- plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, 

- spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a 

vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo,  

- poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia, 

- voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa 

nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a 

poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva, 

- privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej 

zveri bez povolenia alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru, 

- privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, 

alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez 

súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru,  

- vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať 

remízky a kroviská;  

- jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo 

motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej 

premávky; 

- pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © M.Ď.  
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4. Vjazd vozidlami 
 

 Neoprávnená jazda vozidlom v chránenom území, na lesnom pozemku, či v poľovnom 

revíri je priestupkom, resp. správnym deliktom podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,  

podľa zákona o lesoch a podľa zákona o poľovníctve.  Môže však byť tiež trestným činom 

podľa trestného zákona.  

 

  Podľa §305 ods. 2 trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "trestný zákon") "Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu 

prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva 

neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, 

motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa 

odňatím slobody až na jeden rok." Posúdenie, či sa jedná o priestupok, správny delikt, či 

trestný čin závisí najmä od výšky spôsobenej environmentálnej škody, ako aj od naplnenia 

ďalších znakov trestného činu. 

 

 
 © M.Ď. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Obmedzenia vjazdu vozidlom do chránených území 

 
 

  V územiach s 2., 3., 4. a 5. stupňom ochrany prírody platí zákaz 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 (podľa §13 ods. 1 písm. 

a), §14 ods.1 písm. a), §15 ods. 1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a 

krajiny).  

  V súkromných chránených územiach platí zákaz vjazdu vozidlom rovnako - v súlade 

so stupňom ochrany konkrétneho územia. 
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  Tento zákaz sa podľa §13 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny nevzťahuje na 

vjazd alebo státie vozidla 

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo  

    vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz (v pozícii  

    nájomcu pozemku je napr. aj užívateľ poľovného revíru), 

b) 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, 

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu, (napr. podľa zákona  

    o lesoch, zákona o vodách a pod.)  

d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky  

      uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody v rozsahu, spôsobom a za  

      podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

   Na základe ustanovení §29 zákona o ochrane prírody a krajiny  sa zákaz takisto 

nevzťahuje na vozidlá orgánov štátnej správy, stráže prírody, lesnej stráže, vodnej stráže, 

poľovníckej stráže, rybárskej stráže, horskej záchrannej služby, polície, vykonávanie 

starostlivosti o chránené územie Štátnou ochranou prírody SR, pri odstraňovaní inváznych 

nepôvodných druhov a pod. alebo ak orgán ochrany prírody povolil výnimku zo zákazu. 

 

  V ochrannom pásme chráneného stromu je podľa §49 ods.7 písm. a) zákona 

o ochrane prírody a krajiny zakázané jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom alebo 

záprahovým vozidlom mimo miestnej komunikácie, účelovej komunikácie alebo inej 

spevnenej cesty. 

 

 V chránenom vtáčom území, ktoré sa inak nachádza v území s 1. stupňom ochrany 

prírody, sú prípadné obmedzenia vjazdu vozidlom riešené vo všeobecne záväznom právnom 

predpise, ktorým bolo chránené vtáčie územie vyhlásené. V niektorých vyhláškach 

chránených vtáčích území nie je obmedzený vjazd vozidlom - buď preto, že vjazd vozidlom 

neohrozuje predmet ochrany konkrétneho chráneného vtáčieho územia, alebo preto, že sa 

chránené vtáčie územie prekrýva s iným druhom chráneného územia s 2. a vyšším stupňom 

ochrany prírody (napr. Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy sa z veľkej časti prekrýva 

s Chránenou krajinnou oblasťou Strážovské vrchy.) 

 

Príklady:  

 

Podľa §2 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 27/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie 

územie Dolné Pohronie sa zakazuje vjazd alebo státie s motorovým vozidlom od 5. mája do 

20. augusta okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho 

vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku alebo vozidiel osôb vykonávajúcich povinnosti 

podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o vodách). 

 

Podľa §2 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 435/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie 

územie Dubnické štrkovisko sa v celom CHVÚ zakazuje vjazd alebo státie s motorovým 

vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií okrem motorového vozidla slúžiaceho na 

obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a 

osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov (napr. rybárskej stráže).  

 

  V obecnom chránenom území, ktoré sa nachádza inak v území s 1. stupňom ochrany 

prírody sú prípadné obmedzenia vjazdu vozidlom ustanovené vo všeobecne záväznom 

právnom predpise, ktorým bolo obecné chránené územie vyhlásené.  
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  Za vjazd a zotrvanie vozidla v chránenom území je možné vyberať vstupné podľa 

§58 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako som bližšie uviedol v kapitole 2.6. 

 

  Neoprávnená jazda a státie vozidlom v chránenom území môže byť priestupkom, resp. 

správnym deliktom podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Môže byť však v niektorých 

prípadoch trestným činom. Bližšie uvádzam v kapitolách 12.1 a 12.5. 

 

 

4.2 Obmedzenia vjazdu vozidlom na lesné pozemky 
 

 

  Podľa §31 ods.1 písm. d) zákona o lesoch je na lesných pozemkoch zakázané jazdiť 

alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou 

trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest; to neplatí, ak ide o využitie lesnej 

cesty podľa §25 zákona o lesoch, teda ak sa jedná o vjazd vozidlom na lesnú cestu so 

súhlasom vlastníka, správcu alebo združenia.  

 

  Podľa §25 ods. 5 zákona o lesoch vlastník, správca alebo združenie sú povinní na 

výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného 

záchranného systému, protipovodňovej ochrany, vodnej stráži, rybárskej stráži, lesnej stráži, 

stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody, štátnym 

zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a 

osobitných predpisov, ako aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú 

činnosti podľa §29, §41 a §46 zákona o lesoch (teda napr. lesníckej ochranárskej službe, 

vyhotoviteľom programov starostlivosti o lesy, vykonávanie národnej inventarizácie 

a monitoringu lesov). Ostatné osoby teda môžu jazdiť po lesných cestách alebo po lesných 

pozemkoch len so súhlasom vlastníka, správcu, či združenia.  

 

  Neoprávnená jazda vozidlom po lesnom pozemku alebo po lesnej ceste môže byť 

priestupkom, resp. správnym deliktom podľa zákona o lesoch. Môže byť však tiež trestným 

činom. Bližšie uvádzam v kapitolách 12.2. a 12.5. 

 

 

4.3 Obmedzenia vjazdu vozidlom do poľovného revíru 
 

 

  Podľa §24 ods. 3 písm. k) zákona o 

poľovníctve sa zakazuje jazda na motocykli, 

motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom 

vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a 

vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej 

premávky; zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov 

pri ich bežnom obhospodarovaní, ak nie je takáto 

jazda nevyhnutná na bežné obhospodarovanie 

pozemkov, pre užívateľa poľovného revíru pri 

užívaní poľovného revíru ak je takáto jazda 

nevyhnutná na užívanie poľovného revíru a orgány 

štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly. 
                                                                                       

                                                                                      © M.Ď.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-25
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  Neoprávnená jazda vozidlom v poľovnom revíri môže byť priestupkom, resp. 

správnym deliktom podľa zákona o poľovníctve. Bližšie uvádzam v kapitole 12.3.  

 

 

5. Budovanie a vyznačovanie turistických chodníkov a iných trás 
 

 

5.1 Povoľovanie turistických chodníkov  a iných trás v chránených  

       územiach 

 
 

       V územiach s 2., 3. 4. alebo 5. stupňom ochrany prírody sa vyžaduje vopred súhlas 

orgánu ochrany prírody (podľa §13 ods.2 písm. i),§14 ods.2 písm. a), §15 ods.2 písm. a) a §16 

ods.2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny) na budovanie   a  vyznačenie   turistického  

chodníka,   náučného chodníka, bežeckej  trasy, lyžiarskej trasy,  cyklotrasy alebo mototrasy. 

 

  Takýto súhlas vydáva okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Už 

existujúce turistické chodníky, resp. iné trasy orgán ochrany prírody neschvaľuje dodatočne. 

Zákon o ochrane prírody a krajiny nemá zavedený inštitút dodatočného poľovania činností 

(na rozdiel napr. od stavebného zákona). V prípade, že na uvedený chodník alebo trasu v 2. a 

vyššom stupni ochrany prírody bude dávať stavebný úrad územné rozhodnutie, nemôže 

vo veci rozhodnúť skôr, ako mu bude doručené právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany 

prírody. Súhlas orgánu ochrany  prírody je pre stavebný úrad predbežnou otázkou. V zásade 

by všetky novobudované trasy mali prejsť aj územným konaním podľa stavebného zákona 

a malo by byť na ne vydané tiež územné rozhodnutie. 

 

  V ochrannom pásme jaskyne alebo ochrannom pásme prírodného vodopádu, ktoré sa 

nachádza v území s 1. stupňom ochrany prírody nie je budovanie a vyznačenie turistických 

chodníkov, náučných chodníkov, či iných trás zakázané, ani sa naň nevyžaduje súhlas orgánu 

ochrany prírody. 

 

 
                                                                                      © M.Ď.  
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  V chránených vtáčích územiach, ktoré sa nachádzajú v území s prvým stupňom 

ochrany prírody môže (ale nemusí) byť obmedzené budovanie turistických a náučných 

chodníkov, resp. iných trás obmedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým 

bolo chránené vtáčie územie vyhlásené. 

 

Príklady:  

 

Podľa §2 písm. i) vyhlášky MŽP SR č. 435/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie 

územie Dubnické štrkovisko (v znení §26 ods.5 zákona o ochrane prírody a krajiny) je 

budovanie a vyznačenie turistického chodníka, cyklotrasy alebo táboriska zakázané. 

 

Podľa §2 ods.2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené 

vtáčie územie Strážovské vrchy je zakázané budovanie turistických chodníkov, cyklotrás alebo 

táborísk od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 

uvedenej vyhlášky. 

 

Čo by mala obsahovať žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na budovanie 

a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, či inej trasy? 

 

- meno, názov, adresu a identifikačné údaje žiadateľa, (ten, kto je žiadateľom, na toho bude  

  vydané rozhodnutie a ten bude aj zodpovedný za dodržanie podmienok rozhodnutia, t.j.  

  orgán ochrany prírody u neho vykonať štátny dozor na dodržanie uložených podmienok  

  rozhodnutia.) 

- zdôvodnenie žiadosti, 

- mapovú prílohu vhodnej mierky s vyznačením priebehu navrhovanej trasy, 

- v prípade budovania nového chodníka, resp. trasy popis a technické parametre trasy (napr.  

  šírka trasy, stúpanie, odvodnenie, spevnenie, použité materiály a zariadenia na trase), 

- písomné súhlasy vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov (ak nebudú tieto  

  doložené, bude musieť orgán ochrany prírody pátrať po tom, kto sú účastníci správneho  

  konania, prípadne oznámiť začatie konania verejnou vyhláškou), 

- doklad o uhradení správneho poplatku (právnická osoba alebo podnikateľ platí za podanie  

  žiadosti  správny poplatok 100,- € ak je žiadateľom fyzická osoba - nepodnikateľ, je správny  

   poplatok 10,- €. Klub slovenských turistov a rôzne športové kluby sú spravidla právnickými  

   osobami, ktoré hradia správny poplatok 100,- €. V prípade kompletného elektronického  

   podania (so zaručeným elektronickým podpisom a s elektronickými prílohami) je výška  

   správneho poplatku polovičná. Ak je žiadateľom obec, táto je od správneho poplatku  

   oslobodená. 

 

  V prípade, že má byť na turistickom chodníku, náučnom chodníku, či inej trase 

umiestnená nejaká informačná alebo náučná tabuľa, je na to v území s 2. stupňom ochrany 

prírody potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (podľa §13 ods.2 písm. g) zákona o ochrane 

prírody a krajiny) na umiestnenie   informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia 

za hranicami zastavaného územia obce. V územiach s 3. stupňom ochrany prírody (napr. 

v národnom parku alebo v ochrannom pásme prírodnej rezervácie) sa takýto súhlas vyžaduje 

umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek 

iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule, teda aj v zastavanom území obce 

(podľa §14 ods.2 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny).  

  Tento súhlas vydáva okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Povolenie 

stavebného úradu podľa §71 ods. 1 písm. c) stavebného zákona na informačné, reklamné a 

propagačné zariadenia, nemôže stavebný úrad vydať skôr, ako mu bolo doručené právoplatné 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/434/20091101#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_434_2009_z_z.oznacenie
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rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní súhlasu na umiestnenie   informačného, 

reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce v území 

s 2. alebo 3. stupňom ochrany prírody. Rozhodnutie orgánu ochrany prírody je pre stavebný 

úrad predbežnou otázkou.  

 

  V chránených územiach so 4. a 5. stupňom ochrany prírody je zakázané umiestniť 

informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo 

propagačný pútač, alebo tabuľu podľa §15 ods.1 písm. c) a §16 ods.1 písm. a) zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Výnimku z tohto zákazu môže povoliť v odôvodnených prípadoch 

okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa §67 písm. h) zákona o ochrane prírody a 

krajiny. 

 

 

5.2 Povoľovanie turistických chodníkov  a iných trás v lesoch 
 

 

  Podľa §31 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch je na lesných pozemkoch okrem iného 

zakázané vykonávať terénne úpravy, budovať chodníky a narúšať pôdny kryt. Tento zákaz sa 

teda týka budovania nových chodníkov, ktoré by si vyžadovalo terénne úpravy. Vyznačenie 

turistických chodníkov (samotné namaľovanie značiek na stromoch), náučných chodníkov a 

trás vedúcich po existujúcich lesných cestách a chodníkoch týmto ustanovením zákona o 

lesoch nie je dotknuté.  

  Výnimku zo zákazu budovať chodníky na lesných pozemkoch môže podľa §31 ods.6 

zákona o lesoch povoliť orgán štátnej správy lesného hospodárstva (okresný úrad, pozemkový 

a lesný odbor podľa §60 ods.1 písm. k) zákona o lesoch) po písomnom súhlase vlastníka alebo 

správcu dotknutého lesného pozemku. Bez súhlasu vlastníka alebo správcu dotknutého 

lesného pozemku a bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva teda nie je 

možné budovať na lesných pozemkoch nové turistické chodníky alebo iné trasy. 
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6. Organizovanie verejných turistických, športových a iných podujatí 

 
 

6.1. Čo je považované za verejné športové podujatie 
 
  

  Podľa §2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o organizovaní verejných 

športových podujatí“) sa za podujatie považuje súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické 

podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v 

oblasti telesnej kultúry. 

   Za verejné telovýchovné, športové, turistické alebo iné verejnosti prístupné 

spoločenské podujatie je možné považovať také podujatie, ktoré prístupné pre individuálne 

neurčených divákov (§1 ods.6 zákona o organizovaní verejných športových podujatí).  

  V zákone o organizovaní verejných športových podujatí je síce uvedená v §1 ods.2 

hranica do 300 účastníkov. Táto však neurčuje, či sa jedná o verejné podujatie, alebo nie. Je to 

len počet divákov, pri ktorom má organizátor zjednodušené niektoré povinnosti, pokiaľ ide 

o oznámenie, plánovanie a zaistenie bezpečnosti účastníkov podujatia a zachovania verejného 

poriadku, aj to len v prípade, ak sa nejedná o tzv. rizikové podujatie, podujatie v osobitnom 

režime alebo o podujatie konané mimo športového zariadenia (§1 ods.3, §1 ods.5, §2 písm. c), 

d) zákona o organizovaní verejných športových podujatí).  

  Na podujatie, ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba 

podnikateľ a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k 

organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, 

služobnom a blízke osoby týchto osôb, sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 1/2014 Z.z. o 

organizovaní verejných športových podujatí. 

 

Príklady: 

 

Exkurzia školskej triedy nie je verejným podujatím, lebo má vopred určený okruh účastníkov. 

Podobne nie sú verejným je podujatím branno – športový deň pracovného kolektívu 

zamestnancov jedného zamestnávateľa. Naopak turistický pochod, ktorý je propagovaný na 

internete, v tlači, na plagátoch, v obecnom rozhlase, či v iných médiách a počet  a okruh jeho 

účastníkov je vopred neznámy je naopak nutné považovať za verejné telovýchovné, športové, 

turistické alebo iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie. 
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6.2 Organizovanie verejných podujatí v chránených územiach  

 
 

  V územiach s 2. stupňom ochrany prírody sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody podľa §13 ods.2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny na 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. Tento súhlas vydáva okresný úrad, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

 

  V územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany prírody je zakázané organizovať verejné 

telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské 

podujatie (podľa §14 ods.1 písm. e), §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o 

ochrane prírody a krajiny). Výnimku zo zákazu môže v odôvodnených prípadoch povoliť 

okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorým bolo chránené územie vyhlásené môže byť uplatňovanie zákazov miestne a časovo 

vymedzené inak, ako vyplýva zo stupňa ochrany prírody. V návštevnom poriadku národného 

parku, alebo v zozname vyhradených miest, môžu byť v chránenom území vyhradené miesta, 

na ktorých je možné verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia organizovať (podľa 

§14 ods.5, §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny). 

 

  V chránených vtáčích územiach, je organizovanie verejných telovýchovných, 

športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských 

podujatí upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorým boli jednotlivé 

chránené vtáčie územia vyhlásené. 

 

Príklady: 

 

Podľa §2 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 435/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie 

územie Dubnické štrkovisko je zakázané uskutočňovanie verejných telovýchovných, 

športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí 

od 16. apríla do 30. júna, 

 

Podľa §2 ods.3 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 21/2008 Z.z. ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie 

územie Kráľová, za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 

chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe 

č. 3 považuje jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie verejných 

telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných 

spoločenských podujatí od 1. apríla do 15. augusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.pexels.com   
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  V jaskyni je podľa §24 ods.4 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané  

organizovať telovýchovné alebo športové podujatie. Na organizovanie kultúrno-výchovného 

podujatia alebo iného spoločenského podujatia prístupného verejnosti v jaskyni sa vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody podľa §24 ods. 5 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny. 

V ochrannom pásme jaskyne sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na organizovanie 

telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného verejnosti 

prístupného spoločenského podujatia podľa §24 ods. 10 písm. h) zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Súhlasy na činnosti a výnimky zo zákazov v jaskyniach a ich ochranných pásmach 

vydáva okresný úrad v sídle kraja., ako orgán ochrany prírody. 

 

Čo by mala obsahovať žiadosť o vydanie súhlasu alebo o povolenie výnimky od orgánu 

ochrany prírody na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického 

podujatí, alebo aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia? 

 

- meno, názov, adresu a identifikačné údaje žiadateľa (ten, kto je žiadateľom, na toho bude  

  vydané rozhodnutie a ten bude aj zodpovedný za dodržanie jeho podmienok, napr. za  

  informovanie účastníkov podujatia o podmienkach pohybu a správania sa v chránenom  

  území, za dodržanie zákazu zakladania otvoreného ohňa, za vyzbieranie odpadkov po  

  skončení podujatia, za zlikvidovanie dočasného značenia trasy podujatia v teréne a pod.) 

- zdôvodnenie žiadosti, 

- názov, zameranie a program podujatia, 

- termín konania podujatia, 

- predpokladaný počet účastníkov, 

- mapovú prílohu vhodnej mierky s vyznačením priebehu navrhovanej trasy alebo miesta  

  konania, 

- prílohou žiadosti by mali byť aj navrhnuté opatrenia na zabezpečenie ochrany životného  

  prostredia (§4 ods.3 písm. p) zákona o organizovaní verejných športových podujatí), 

- písomné súhlasy vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov (vyžadujú sa podľa  

  §82 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny), 

- doklad o uhradení správneho poplatku (právnická osoba alebo podnikateľ platí za podanie  

   žiadosti správny poplatok 100,- € ak je žiadateľom fyzická osoba - nepodnikateľ, je správny  

   poplatok 10,- eur. Pri kompletnom elektronickom podaní je správny poplatok znížený na  

   polovicu. Klub slovenských turistov a rôzne športové kluby sú spravidla právnickými  

   osobami, ktoré hradia správny poplatok 100,- €. Ak je žiadateľom obec, alebo  

   verejná vysoká škola, táto je od správneho poplatku oslobodená. 

 

  Organizátor podujatia musí tiež v chránených územiach zvážiť, či nebude potrebovať 

povoliť výnimku z niektorých iných zákazov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. 

zo zákazu vjazdu vozidlom, zo zákazu zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb, zo zákazu 

používania svetelných a hlukových efektov - ako je reprodukovaná hudba, ohňostroj, zo 

zákazu rušiť pokoj a ticho, zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačených turistických a 

náučných chodníkov, zo zákazu jazdiť bicyklom mimo vyznačenej cyklotrasy atď.) Preto je 

potrebné pri podaní žiadosti popísať čo najpresnejšie charakter, organizáciu, priebeh a 

program podujatia. 

 

 Podanie žiadosti o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky na orgáne ochrany 

prírody neoslobodzuje organizátora od povinnosti oznámiť podujatie dotknutej obci podľa §4 

ods.1 zákona o organizovaní verejných športových podujatí a splniť ďalšie podmienky podľa 

zákona uvedeného zákona. Takisto platí aj naopak, že podanie oznámenia verejného 

športového podujatia  na obci nie je náhradou za rozhodnutie orgánu ochrany prírody. Podľa  
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§4 ods.5 zákona o organizovaní verejných športových podujatí obec rozhodne o zákaze 

podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom 

rozpore so záujmami chránenými zákonom o organizovaní verejných športových podujatí.  

 

 

6.3. Prečo orgán ochrany prírody niektoré podujatia nepovolí  

 

 
 Obvyklý problém, prečo niekedy orgán ochrany prírody nemôže verejné podujatie 

povoliť, je ten, že organizátor podá svoju žiadosť len tesne pred plánovaným termínom 

podujatia. Neuvedomuje si to, že orgán ochrany prírody je povinný viesť riadne správne 

konanie, teda oznámiť začatie konania napr. združeniam s právnou subjektivitou, ktorých 

náplňou činnosti je ochrana prírody. Tieto majú možnosť prihlásiť sa v stanovenej lehote za 

účastníkov konania, byť oboznámení s podkladmi rozhodnutia, podať svoje návrhy 

a námietky, pokiaľ splnili zákonné podmienky na účastníctvo v správnom konaní, majú právo 

na doručenie rozhodnutia a na odvolanie sa proti rozhodnutiu. Niekedy povolenie verejného 

podujatia zlyhá na tom, že žiadateľ nedoloží k žiadosti písomné súhlasy vlastníkov, správcov, 

či nájomcov dotknutých pozemkov, ako to vyžadujú ustanovenia zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Najmä pri podujatiach s dlhou trasou môže byť pre organizátora problém získať 

súhlasy vlastníkov, správcov, či nájomcov dotknutých pozemkov, ktorých môžu byť stovky, 

či tisícky. Spravidla býva jednoduchšie získať súhlasy správcov a nájomcov pozemkov, 

nakoľko títo spravujú, resp. majú v nájme väčšinou pozemky mnohých vlastníkov.  

  Dôvodom pre nepovolenie verejného podujatia môže byť aj nevhodná ročná doba, keď 

by mohlo dôjsť k ohrozeniu predmetu ochrany v dotknutom chránenom území (napr. 

k vyrušovaniu chránených živočíchov v dobe rozmnožovania alebo výchovy mláďat), prípadne 

nevhodné miesto, či nevhodná trasa navrhovaného podujatia. Je užitočné, ak organizátor 

podujatia konzultuje svoj zámer so Štátnou ochranou prírody SR alebo s povoľujúcim 

orgánom ochrany prírody ešte pred podaním svojej žiadosti a pred zverejnením termínu 

podujatia. Vyhne sa tak možnosti, že podujatie, ktoré už vopred verejne oznámil nebude môcť 

v oznámenom termíne, alebo na oznámenej trase uskutočniť.  

  Počas správneho konania môžu nastať aj iné okolnosti, ktoré nakoniec zabránia 

uskutočneniu podujatia v plánovanom termíne, napr. ak si niektorí z účastníkov konania 

nepreberajú včas poštu alebo, ak sa niekto z účastníkov konania odvolá proti rozhodnutiu 

a odvolacie konanie sa predĺži. 

 

 

6.4 Organizovanie verejných podujatí v lesoch  
 

 

  Zákon o lesoch upravuje organizovanie verejných telovýchovných, športových a 

turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí na lesných 

pozemkoch v §30 sa v ods. 2 a 3 zákona o lesoch nasledovne:  

  Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné 

prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa 

lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva. 

  Organizovať alebo vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku na lesných 

pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. Využívanie lesov verejnosťou sa 

nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch. 
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  Zákaz vstupu sa týka (podľa §31 ods.1 písm. e), f) zákona o lesoch) tiež lesných 

škôlok alebo oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu, lesných porastov na 

miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie 

dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie (posledné z uvedených zákazov 

platia najmä z dôvodu zaistenia bezpečnosti samotných návštevníkov). 
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  Nakoľko je na lesných pozemkoch podľa §31 ods.1 písm. g) zákona o lesoch zakázané 

rušiť ticho a pokoj, organizátor verejného podujatia buď musí zabezpečiť dodržanie tohto 

zákazu (napr. nepoužívať ozvučenie, reprodukovanú hudbu, hlukové efekty, upozorniť 

účastníkov podujatia na dodržiavanie tohto zákazu), alebo požiadať orgán štátnej správy 

lesného hospodárstva (okresný úrad, pozemkový a lesný odbor) o povolenie výnimky zo 

zákazu (podľa §31 ods. 6 a §60 ods.1 písm. k) zákona o lesoch). Orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoliť výnimku zo zákazu. 

 

  Podľa §63 ods.1 písm. l) zákona o lesoch sa priestupku na úseku lesného hospodárstva 

sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch organizuje verejné telovýchovné, športové a 

turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom (napr. v rozpore so zákonom o 

organizovaní verejných športových podujatí alebo v rozpore so zákonom o ochrane prírody a 

krajiny).  

 

 

6.5 Oznámenie obci podľa zákona o organizovaní verejných športových  

      podujatí 
 

 

 Podľa §4 zákona o organizovaní verejných športových podujatí je organizátor takéhoto 

podujatia povinný oznámiť ho vopred písomne alebo elektronicky príslušnej obci najneskôr 

10 dní pred konaním podujatia. Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, musí 
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jeho konanie oznámiť obci najmenej 30 dní vopred.  Ak sa podujatie koná na území 

niekoľkých obcí, oznámiť je ho potrebné každej z nich.  

  Ak je organizátorom podujatia obec, sú jej povinnosti uvedené v §28 ods.1 zákona 

o organizovaní verejných športových podujatí. Ak je obec organizátorom rizikového 

podujatia, vzťahujú sa na obec ako organizátora podujatia ustanovenia tohto zákona v celom 

rozsahu. Úlohu dozorného orgánu v takom prípade plní osoba, ktorú výkonom dozoru poveril 

Policajný zbor. 

  Oznámenie má podľa §4 ds.3 zákona o organizovaní verejných športových podujatí 

okrem iného obsahovať: 

 

a) názov, druh a účel podujatia, 

b) označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané  

     mimo športového zariadenia, 

c) deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj  

     program a časový harmonogram priebehu podujatia, 

d) miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa  

     uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať, 

e) východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania  

     podujatia vyžadujú, 

f) predpokladaný počet divákov, 

g) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom  

     športovej činnosti, 

h) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu  

    alebo obdobného pobytu, 

i) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa,  

   adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas  

   podujatia, 

j) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného  

     manažéra podujatia (ďalej len „bezpečnostný manažér“), adresu elektronickej pošty a  

     telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný  

     manažér určený, 

k) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby, ak  

      zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a 

1. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu  

     právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo 

2. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá je  

    prevádzkovateľom strážnej služby, 

l) celkový počet členov usporiadateľskej služby, 

m) počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, ak  

        zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby, 

n) počet príslušníkov obecnej polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby, 

o) počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby, 

p) bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia,  

     ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil  

     narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti,  

     zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s  

     osobitným režimom. 

 

 Podľa §5 ods. 1 zákona o organizovaní verejných športových podujatí ak sa má 

podujatie konať mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia podľa § 4 ods. 3 je aj 
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súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať a 

povolenie podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje (odkaz je tu aj na zákon o ochrane 

prírody a krajiny). Organizovanie takéhoto podujatia v chránených územiach bez 

právoplatného súhlasu, alebo výnimky od orgánu ochrany prírody je priestupkom, resp. 

správnym deliktom podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Pri zorganizovaní takéhoto 

verejného podujatia bez súhlasov vlastníkov lesných pozemkov by sa organizátor podujatia 

dopustil nielen porušenia zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ale aj 

priestupku, resp. správneho deliktu proti zákonu o lesoch.  

 

  Ďalší postup obce pri povoľovaní verejného športového podujatia je bližšie upravený v 

§5 ods.2 až 5 zákona o organizovaní verejných športových podujatí nasledovne: 

 

(2) Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak organizátor podujatia nepredloží 

a) povolenie podľa odseku 1 (teda napr. súhlas orgánu ochrany prírody alebo výnimku zo  

    zákazov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny alebo podľa zákona o lesoch, ak sa týka  

    chránených území alebo lesných pozemkov) , alebo 

b) súhlas podľa odseku 1 a 

1. podujatie sa má konať na pozemkoch alebo v priestoroch, ktoré sú ohradené, stavebne  

     oddelené alebo inak zabezpečené proti voľnému vstupu, 

2. uskutočnenie podujatia môže spôsobiť vážnu škodu na pozemkoch alebo v priestoroch, kde  

    sa má podujatie konať alebo vážnu ujmu na životnom prostredí, 

3. uskutočnenie podujatia predstavuje podstatný zásah do výkonu práv vlastníka alebo  

     užívateľa pozemkov a priestorov, kde sa má podujatie konať, alebo 

4. ide o podujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu. 

 

(3) Ak organizátor podujatia nepredloží súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo 

priestorov, kde sa má podujatie konať a nejde o podujatie podľa odseku 2 písm. b), obec 

oznámenie bezodkladne najmenej na 15 dní oznámi verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na 

svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Súčasťou oznámenia je aj výzva, aby vlastníci 

alebo užívatelia pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, v lehote zverejnenia 

oznámenia písomne vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním podujatia a poučenie, že 

ak sa vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, v tejto 

lehote nevyjadrí, má sa za to, že s konaním podujatia súhlasí. 

 

(4) Ak pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo 

priestorov, kde sa má podujatie konať, oznámi obci písomne nesúhlas s konaním podujatia, 

obec o tom bezodkladne upovedomí organizátora podujatia. Organizátor podujatia následne 

informuje obec o výsledku rokovania s vlastníkom alebo užívateľom, ktorý oznámil nesúhlas. 

Ak obec zistí dôvody uvedené v odseku 2 písm. b), rozhodne o zákaze podujatia; inak 

postupuje podľa odseku 5. 

 

(5) Ak nie sú dôvody na postup podľa odseku 2 (teda na vydanie zákazu podujatia), obec 

rozhodnutím určí podmienky, za ktorých sa podujatie môže konať, a ktorými sa minimalizuje 

možnosť spôsobenia škody na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať, 

vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

 

 Na základe §29 ods.2 zákona o organizovaní verejných športových podujatí 

účastníkmi konania podľa §5 ods. 5 sú organizátor podujatia a vlastník alebo užívateľ 

pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, ktorý oznámil obci písomne nesúhlas 

s konaním podujatia. 
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7. Športové a niektoré rekreačné činnosti v prírode 

 
 

7.1 Obmedzenia športových a rekreačných činností v chránených územiach 
 

 

  Niektoré športové a rekreačné činnosti sú v chránených územiach obmedzené z 

dôvodov možného ničenia prírodných biotopov, či vyrušovania alebo ohrozenia chránených 

druhov a pod. 

 

V územiach s 2. stupňom ochrany prírody je zakázané podľa §13 ods.1 zákona o ochrane 

prírody a krajiny: 

 

- 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, 

- 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, 

 

Poznámky:  

 

Zákaz jazdiť a stáť s vozidlom  sa nevzťahuje na vjazd a státie vozidla slúžiaceho na 

obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku. 

alebo ak je jeho vjazd povolený podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o lesoch). 

Zákaz vjazdu  takisto neplatí na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody a krajiny 

určených na vjazd a státie motorovým vozidlom (tzv. vyhradené miesta zverejnené na úradnej 

tabuli okresného úradu v sídle kraja a na úradnej tabuli dotknutej obce) alebo na miestach 

vyhradených v návštevnom poriadku národného parku a jeho ochranného pásma. Podľa 

ustanovení §29 zákona o ochrane prírody a krajiny zákazy neplatia pri bezprostrednom 

ohrození života, zdravia alebo majetku, pri výkone štátneho dozoru alebo inej kontrolnej 

činnosti a pod. (Napr. ak ide o bezodkladný transport zranenej osoby, zákaz vjazdu vozidlom 

do chráneného územia neplatí.) Bližšie som sa problematike vjazdu vozidlom a bicyklom 

venoval v kapitolách 2.5 a 4.1.             
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V územiach s 2. stupňom ochrany prírody sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 

okrem iného na tieto činnosti súvisiace so športom a rekreáciou podľa §13 ods.2 zákona o 

ochrane prírody a krajiny: 

 

- budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, 

- 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, 

- umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho 

plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela (napr. pontón, alebo hausbót), 

- použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, 

laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb 

 

  Okresný úrad, ako orgán ochrany prírody (podľa §68 písm. w) zákon o ochrane 

prírody a krajiny a podľa zákona o vnútrozemskej plavbe) okrem toho vydáva súhlas na státie 

plávajúceho zariadenia (napr. pontón alebo hausbót) na vodnom toku alebo inej vodnej 

ploche v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, na zriadenie požičovne plavidiel v 

chránenom území alebo jeho ochrannom pásme a na prevádzku prístaviska, prekladiska, 

výväziska alebo kotviska v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme.  

 

 
www.pexels.com                                                                                                                                             © M.Ď. 
 

Poznámka:  

 

  Druhý stupeň ochrany prírody platí v chránenej krajinnej oblasti, v ochrannom pásme 

národného parku a môže byť tiež vyhlásený v chránenom areáli, v chránenom krajinnom 

prvku alebo v území európskeho významu, príp. aj v súkromných chránených územiach. 

 

V územiach s 3. stupňom ochrany prírody je okrem iného v súvislosti so športom a s 

rekreáciou zakázané podľa §14 ods.1, zákona o ochrane prírody a krajiny: 

 

- 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, 

http://www.pexels.com/
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- 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; 

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce,  

- 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, 

- organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné 

verejnosti prístupné spoločenské podujatie,  

- použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,  

- zbierať rastliny vrátane ich plodov,  

 

    © M.Ď. 
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Poznámky: 

 

- Zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka, alebo náučného 

chodníka za hranicami zastavaného územia obce sa nevzťahuje na obhospodarovanie 

pozemku, výkon práva poľovníctva a rybárstva a na pohyb vlastníka, správcu, 

nájomcu pozemku. 

 

- Zákaz zakladať oheň mimo uzavretých stavieb neplatí ak ide o činnosť súvisiacu so 

zabezpečením zdravotného stavu lesných porastov. 

 

- Zákaz zbierať rastliny, vrátane ich plodov sa nevzťahuje na vlastníka, správcu 

a nájomcu dotknutého pozemku v chránenom území. 

 

- Ustanovenia o jazdení a státí vozidlom platia rovnako, ako v 2. stupni ochrany 

prírody. 

 

- Vyššie uvedené obmedzenia športových a rekreačných činností neplatia na miestach 

na to určených v návštevnom poriadku národného parku, alebo v zozname 

vyhradených miest vydaných orgánom ochrany prírody alebo v samotnom 

vyhlasovacom predpise chráneného územia. 

http://www.pexels.com/
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V územiach s 3. stupňom ochrany prírody sa vyžaduje súhlas na tieto činnosti súvisiace 

so športom a rekreáciou podľa §14 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny: 

 

- budovanie   a  vyznačenie   turistického  chodníka,   náučného chodníka, bežeckej  

trasy,  lyžiarskej trasy,  cyklotrasy alebo mototrasy, 

- umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj 

akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule (týka sa to 

teda aj turistickej informačnej tabule, mapy a pod.), 

- 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 (medzi takéto zriadenia  možno zaradiť aj drony), 

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

(týka sa to napr. osvetlenia zjazdoviek). 

- umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe 

alebo správe vodného toku alebo vodného diela (napr. pontón alebo hausbót), 

 

 Okresný úrad, ako orgán ochrany prírody (podľa §68 písm. w) zákon o ochrane 

prírody a krajiny a podľa zákona o vnútrozemskej plavbe) okrem toho vydáva súhlas na státie 

plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche v chránenom území alebo 

jeho ochrannom pásme, na zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho 

ochrannom pásme a na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v 

chránenom území alebo jeho ochrannom pásme. 

 

Poznámka:  Tretí stupeň ochrany prírody platí v národnom parku, v ochrannom pásme 

prírodnej rezervácie alebo prírodnej pamiatky, môže byť vyhlásený tiež v v chránenom areáli, 

v chránenom krajinnom prvku alebo v území európskeho významu, aj v súkromných 

chránených územiach. 
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V územiach so 4. stupňom ochrany prírody je okrem iného v súvislosti so športom a s 

rekreáciou zakázané podľa §15 ods.1, zákona o ochrane prírody a krajiny: 

 

- 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, 

- 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; 

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce,  

- 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, 

- organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné 

verejnosti prístupné spoločenské podujatie,  

- použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,  

- zbierať rastliny vrátane ich plodov,  

- zbierať nerasty alebo skameneliny,  

- voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov  

(služobný pes) a poľovného psa. 

- umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe 

alebo správe vodného toku alebo vodného diela (napr. pontón alebo hausbót). 

 

Poznámky: 

 

- Zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického 

chodníka, alebo náučného chodníka za hranicami 

zastavaného územia obce sa nevzťahuje na 

obhospodarovanie pozemku, výkon práva poľovníctva 

a rybárstva a na vlastníka, správcu, nájomcu pozemku. 

- Zákaz zakladať oheň mimo uzavretých stavieb neplatí 

ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením 

zdravotného stavu lesných porastov. 

- Zákaz zbierať rastliny, vrátane ich plodov sa 

nevzťahuje na vlastníka, správcu a nájomcu pozemku. 

- Jazda a státie vozidlom sú obmedzené rovnako, ako v 2. 

stupni ochrany prírody. 

- Vyššie uvedené obmedzenia športových a rekreačných 

činností neplatia na miestach na to určených 

v návštevnom poriadku národného parku, alebo 

v zozname vyhradených miest vydaných orgánom 

ochrany prírody, prípadne v samotnom vyhlasovacom 

predpise chráneného územia. 

 
www.pexels.com  

http://www.pexels.com/
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V územiach so 4. stupňom ochrany prírody sa vyžaduje okrem iného súhlas na tieto 

činnosti súvisiace so športom a rekreáciou podľa §15 ods. 2 zákona o ochrane prírody a 

krajiny: 

 

- budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,  

- 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 (napr. aj dronu),  

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

 

Poznámka:  

 

  Štvrtý stupeň ochrany prírody môže byť 

vyhlásený v prírodných rezerváciách, prírodných 

pamiatkach, v  chránených areáloch, v chránených 

krajinných prvkoch alebo v územiach európskeho 

významu, aj v súkromných chránených územiach. 
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V územiach so 5. stupňom ochrany prírody je okrem iného v súvislosti so športom a s 

rekreáciou zakázané podľa §16 ods.1, zákona o ochrane prírody a krajiny: 

 

- 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, 

- 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; 

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce,  

- 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, 

- organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné 

verejnosti prístupné spoločenské podujatie,  
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- použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,  

- zbierať rastliny vrátane ich plodov,  

- zbierať nerasty alebo skameneliny,  

- voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov  

(služobný pes) a poľovného psa. 

- umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe 

alebo správe vodného toku alebo vodného diela (napr. pontón alebo hausbót). 

- zasiahnuť do lesného porastu, 

- poškodiť vegetačný a pôdny kryt,  

- umiestniť a používať intenzívny svetelný zdroj na osvetlenie územia, 

- rušiť pokoj a ticho, 

- chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha, 

 

Poznámky: 

 

- Zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka, alebo náučného 

chodníka za hranicami zastavaného územia obce sa nevzťahuje na obhospodarovanie 

pozemku, výkon práva poľovníctva a rybárstva a na vlastníka, správcu, nájomcu 

pozemku. 

- Zákaz zakladať oheň mimo uzavretých stavieb neplatí ak ide o činnosť súvisiacu so 

zabezpečením zdravotného stavu lesných porastov. 

- Zákaz zbierať rastliny, vrátane ich plodov sa nevzťahuje na vlastníka, správcu 

a nájomcu dotknutého pozemku v chránenom území. 

- Jazda a státie vozidlom sú obmedzené rovnako, ako v 2. stupni ochrany prírody. 

- Vyššie uvedené obmedzenia športových a rekreačných činností neplatia na miestach 

na to určených v návštevnom poriadku národného parku, alebo v zozname 

vyhradených miest vydaných orgánom ochrany prírody, príp. v samotnom 

vyhlasovacom predpise chráneného územia. 
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Príklad: 

 

  V Národnej prírodnej rezervácii Manínska tiesňava platí síce 5. stupeň ochrany 

prírody a je v nej zakázané vykonávanie uvedených športových a rekreačných aktivít. Okresný 

úrad v sídle kraja, ako orgán ochrany prírody však v zozname vyhradených miest vyhradil 

niektoré lezecké steny, na ktorých je v stanovenej ročnej dobe povolené vykonávanie 

skalolezeckej činnosti. Tieto miesta sú aj v teréne označené informačnými tabuľami. 

 

V územiach s 5. stupňom ochrany prírody sa vyžaduje súhlas na túto činnosť súvisiacu 

so športom a rekreáciou podľa §16 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny: 

 

- budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,  

 

Poznámka:  

 

Piaty stupeň ochrany prírody môže byť vyhlásený v prírodných rezerváciách, 

prírodných pamiatkach, v  chránených areáloch, v chránených krajinných prvkoch, 

v územiach európskeho významu, aj v súkromných chránených územiach. 

 

 

  V chránených vtáčích územiach sú obmedzenia športových a rekreačných činností 

riešené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým bolo chránené vtáčie územie 

vyhlásené. Nie sú teda stanovené paušálne podľa stupňov ochrany prírody. 

 

Príklady: 

 

V Chránenom vtáčom území Sĺňava platia podľa §2 pís. a), až f), vyhlášky MŽP SR č. 

32/2008 Z.z. nasledujúce zákazy športových a rekreačných činností: 

- vstup osôb na lokality Vtáčí ostrov a Výsadba a vjazd, státie alebo plavba s plavidlom 

alebo plávajúcim zariadením vo vzdialenosti menšej ako 100 metrov od týchto lokalít 

okrem správcu vodného toku, zložiek integrovaného záchranného systému, dozorných 

orgánov, rybárskej stráže, stráže prírody alebo osôb, ktoré majú oprávnenia a 

povinnosti člena stráže prírody, 

- púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel a vodných plavidiel. 

 

V Chránenom vtáčom území Králová sú podľa §2 ods. 1 písm. b), c), ods.2 písm. b), 

ods.3 písm. c), d), f) a g)vyhlášky MŽP SR č. 21/2008 Z.z. zakázané tieto činnosti: 

 

- vstupovanie na ostrovy od 1. apríla do 15. augusta, 

- vstupovanie na pozemky od 1. apríla do 15. augusta okrem vlastníka (správcu, 

nájomcu) pozemku, rybárskej stráže a vykonávania povinností v mimoriadnych 

situáciách podľa osobitného predpisu,(odkaz je na zákon o vodách) 

- táborenie, stanovanie, zakladanie ohňa, 

- jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie verejných 

telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti 

prístupných spoločenských podujatí od 1. apríla do15. augusta, 

- plavba a státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo 

plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa 

osobitných predpisov,(odkaz je na zákon o vnútrozemskej plavbe) 
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- vjazd alebo státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s  

obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, vykonávania 

povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, výkonom 

rybárskeho práva a Štátnej plavebnej správy. 

 

 

7.2 Obmedzenia športových a rekreačných činností v jaskyniach a ich  

       ochranných pásmach 
 

 

  Zjednodušene sa dá povedať, že za jaskyňu je podľa zákona o ochrane prírody a 

krajiny považovaná každá prirodzená dutina v zemskej kôre, do ktorého dokáže vojsť dospelý 

človek. Na základe čl. 4 ods.1 Ústavy SR sú všetky jaskyne sú vo vlastníctve Slovenskej 

republiky. Spravuje ich Štátna ochrana prírody SR - Správa slovenských jaskýň Liptovský 

Mikuláš. Všetky jaskyne sú podľa §24 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny prírodnými 

pamiatkami. Najvýznamnejšie jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky. Jaskyňa 

nemusí byť v teréne označená tabuľkou so štátnym znakom.  

 

  Jaskyňa môže byť sprístupnená (so sprievodcom a spravidla za poplatok), môže mať 

vydaný návštevný poriadok jaskyne, niektoré jaskyne sú vyhlásené za verejnosti voľne 

prístupné jaskyne (bez sprievodcu a spravidla bez poplatku). Vyhlasovanie verejnosti voľne 

prístupných jaskýň, vydávanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne a vydanie návštevného 

poriadku jaskyne je v kompetencii okresného úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o 

životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. 

 

  Režim ochrany jaskýň nie je stanovený stupňami ochrany prírody, ale ustanoveniami 

§24 zákona o ochrane prírody a krajiny o činnostiach, ktoré sú zakázané, alebo o činnostiach, 

na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Jaskyňa nemá zo zákona ochranné 

pásmo, no môže mať vyhlásené ochranné pásmo. Ochranné pásmo jaskyne je v teréne 

vyznačené tabuľami so štátnym znakom.  

 

 Prieskum a výskum jaskýň, ako aj ich správu a ochranu vykonáva zo zákona Štátna 

ochrany prírody SR - Správa slovenských jaskýň. Evidenciu objavených jaskýň v štátnom 

zozname vedie Slovenské múzeum ochrany prírody  a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš. 

Prieskum a výskum jaskýň môže vykonávať aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa 

kvalifikačné predpoklady a splní ďalšie podmienky podľa §56 zákona o ochrane prírody a 
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krajiny. Súhlasy na činnosti a výnimky zo zákazov v jaskyniach a v ich ochranných pásmach 

povoľuje okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivostí o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. 

 

 V súvislosti so športovými a rekreačnými činnosťami je v jaskyni okrem iného 

zakázané podľa §24 ods.4 písm. a), b), c), d), i), k), l) a m) zákona o ochrane prírody a 

krajiny: 

 

- vstúpiť alebo inak do nej preniknúť; (zákaz sa nevzťahuje na vstup do sprístupnenej 

jaskyne a na vstup do verejnosti voľne prístupnej jaskyne), 

- poškodzovať alebo ničiť horninové prostredie, chemickú a mechanickú výplň jaskyne, 

biotopy živočíchov a ostatné zložky a prvky jaskynného ekosystému, 

- zbierať nerasty, skameneliny, archeologické nálezy alebo paleontologické nálezy, 

- chytať alebo usmrtiť živočíchy, 

- táboriť, bivakovať alebo zakladať oheň, 

- organizovať telovýchovné alebo športové podujatie, 

- znečisťovať podzemné priestory, 

- rušiť pokoj a ticho, 

 

V súvislosti so športovými a rekreačnými činnosťami sa v jaskyni okrem iného vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody podľa §24 ods.5 písm. a), b), e), f) a g) zákona o ochrane 

prírody  a krajiny na tieto činnosti: 

 

- vykonávanie prieskumu a výskumu jaskyne, 

- sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti na kultúrno-výchovné účely, 

liečebné účely a na iné verejné sprístupnenie, 

- umiestnenie alebo použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné alebo hlukové efekty, 

najmä laserového zariadenia, intenzívneho svetelného zdroja alebo zariadenia na 

reprodukciu hudby, 

- nakrúcanie filmu, 

- organizovanie kultúrno-výchovného podujatia alebo iného spoločenského podujatia 

prístupného verejnosti. 
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  V ochrannom pásme jaskyne nie sú v §24 ods.9 zákona o ochrane prírody a krajiny 

stanovené také zákazy, ktoré by priamo súviseli s turistikou, športom alebo rekreáciou. 

 

  V ochrannom pásme jaskyne sa okrem iného v súvislosti so športovými a 

rekreačnými činnosťami vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa §24 ods.10 

písm. g), h)  zákona o ochrane prírody  a krajiny na tieto činnosti:  

 

- táborenie, 

- organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako 

aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia. 
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7.3 Obmedzenia športových a rekreačných činností v prírodných  

         vodopádoch a ich ochranných pásmach 
 

 

  Podľa §24 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny je prírodný skalný útvar, cez ktorý 

vodný tok pôsobením prírodných síl bez zásahu človeka padá z výšky nad 3 m alebo preteká 

súvislým alebo kaskádovitým skalným zrázom strmým viac ako 75
o
 a voda v koryte pretrváva 

celý rok. Každý prírodný vodopád je prírodnou pamiatkou podľa §24 ods. 3 zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Jedinečné prírodné vodopády môže Vláda SR vyhlásiť za národné prírodné 

pamiatky. Ochrana prírodného vodopádu nie je stanovená na základe stupňov ochrany 

prírody, ale ustanoveniami §24 zákona o ochrane prírody a krajiny o činnostiach, ktoré sú 

zakázané, alebo o činnostiach, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Prírodný 

vodopád nemá zo zákona ochranné pásmo, ale môže mať vyhlásené ochranné pásmo. 

Ochranné pásmo prírodného vodopádu sa v teréne vyznačuje tabuľami so štátnym znakom.  
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  V prírodnom vodopáde je okrem iného v súvislosti so športovými a rekreačnými 

činnosťami podľa §24 ods.6 písm. b), c) a d) zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané: 

 

- poškodzovať, zasiahnuť alebo ničiť skalný útvar prírodného vodopádu, 

- vykonávať skalolezeckú alebo lezeckú činnosť na skalných útvaroch prírodného 

vodopádu, 

- kúpanie v toku v bezprostrednej blízkosti nad prírodným vodopádom alebo pod 

prírodným vodopádom. 

 

  Súhlasy orgánu ochrany prírody, ktoré sa podľa §24 ods.7 zákona o ochrane prírody 

a krajiny vyžadujú na činnosti v prírodnom vodopáde nesúvisia s rekreačnými a športovými 

aktivitami (jedná sa o činnosti hospodárskeho charakteru). 

 

 V ochrannom pásme prírodného vodopádu je 
okrem iného v súvislosti so športovými a rekreačnými 

činnosťami podľa §24 ods.11 písm. c)  zákona o 

ochrane prírody a krajiny zakázané: 

 

- poškodzovať evorzné tvary vytvorené v mieste 

dopadu vody na dne toku pod prírodným 

vodopádom, 
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7.4 Obmedzenia športových a rekreačných činností v lese 
 

 

  Podľa §30 ods. 1 a 2 zákona o lesoch má každý právo na vlastnú zodpovednosť a 

nebezpečenstvo vstupovať na lesné pozemky; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných 

predpisov (napr. zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o vojenských obvodoch a pod.) 

Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo 

vojenských lesoch (§3 ods.3 zákona o lesoch). Pri využívaní lesov verejnosťou je každý 

povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy 

vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej 

stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. 

  Podľa §30 ods.3 zákona o lesoch organizovať alebo vykonávať aktivity na účel 

dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. 

(Týmto ustanovením by mohli byť dotknuté športové, turistické alebo spoločenské podujatia 

na lesných pozemkoch, pri ktorých sa vyberá vstupné, alebo účastnícky poplatok.).  

 

  Podľa §30 ods.4 zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na 

žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať 
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alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje 

ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana 

lesa alebo iný verejný záujem (napr. protipožiarna ochrana lesa alebo vykonávanie 

ochranných opatrení po veľkých kalamitách). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

zákaz alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v 

prípade potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť.   

 

  Podľa §31 ods.1 písm. a) až g) a i), k), l) a o) a ods. 2 zákona o lesoch je na lesných 

pozemkoch okrem iného v súvislosti so športovými a rekreačnými činnosťami zakázané: 

 

- budovať chodníky, narúšať pôdny kryt,  

- zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich (50 m) ochrannom pásme 

mimo vyznačených miest, 

- táboriť mimo vyznačených miest, 

- jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, 

motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest 

- jazdiť na bicykli mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy;  

- jazdiť na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy;  

- vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených 

zákazom vstupu, 

- vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava 

pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné 

chemické ošetrenie, 

- rušiť ticho a pokoj, 

- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru,  

- voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností, 

alebo iné domáce zvieratá, 

- neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry 

a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu. 

 

 Vykonávanie vyššie uvedených činností je zároveň priestupkom podľa §63 ods.1 

zákona o lesoch. 
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7.5 Obmedzenia športových a rekreačných činností v poľovnom revíri 
 

 

  Zákon o poľovníctve väčšinou osobitne nemenuje turistické, športové a rekreačné 

činností, ktoré by boli v poľovnom revíri zakázané, alebo nejako obmedzené. Zakazuje však 

také činnosti, ktoré by mali negatívny vplyv na poľovnú zver alebo jej životné prostredie. 

 Podľa §24 ods. 3 zákona o poľovníctve sa v poľovnom revíri okrem iného zakazuje: 

 

- plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, 

- spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a 

vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo,  

- poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia, 

- voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa 

nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a 

poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva, 

- privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej 

zveri bez povolenia alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru, 

- privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, 

alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez 

súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru,  

- vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať 

remízky a kroviská;  

- jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo 

motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej 

premávky;  

- pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby. 

 

 Podľa §65 ods.4 zákona o poľovníctve sa ďalej zakazuje narúšať užívanie poľovného 

revíru správaním ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia zveri.  

Porušenie vyššie uvedených zákazov je podľa §76 zákona o poľovníctve priestupkom. 
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7.6 Návštevné poriadky a vyhradené miesta 
 

 

  Režim ochrany osobitne chránených častí prírody môže byť upravený jednak stupňom 

ochrany prírody, jednak samotným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa 

osobitne chránená časť prírody vyhlasuje, no môže byť tiež upravený návštevným poriadkom 

alebo vyhlásením vyhradeného miesta na ktorom neplatia niektoré zákazy podľa zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Návštevné poriadky a zoznamy vyhradených miest vydáva okresný 

úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja. 

 

  Návštevný poriadok národného parku podľa §20 ods.1 zákona o ochrane prírody a 

krajiny upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe 

dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma. 

Návštevný poriadok možno vydať aj pre časť územia národného parku. Vydáva ho okresný 

úrad v sídle kraja všeobecne záväznou vyhláškou po prerokovaní s vlastníkmi, správcami 

nájomcami pozemkov, dotknutými obcami, dotknutými orgánmi štátnej správy a 

riaditeľstvom národného parku. Porušenie návštevného poriadku národného parku je 

správnym deliktom alebo priestupkom podľa ustanovení §90 ods. 1 písm. e) a §92 ods.1 písm. 

g) zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

  Návštevný poriadok jaskyne podľa §24 ods.19 zákona o ochrane prírody a krajiny 

vydáva okresný úrad v sídle kraja všeobecne záväznou vyhláškou pre sprístupnené jaskyne po 

prerokovaní so správcom jaskyne. Upraví v ňom najmä podrobnosti o územnej ochrane a 

využívaní jaskyne a o správaní sa návštevníkov. Porušenie návštevného poriadku jaskyne je 

správnym deliktom alebo priestupkom podľa ustanovení §90 ods. 1 písm. e) a §92 ods.1 písm. 

g) zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

 

 

 

  Okresný úrad v sídle kraja môže v chránených územiach s 2., 3. 4. alebo 5. stupňom 

ochrany prírody podľa ustanovení §13 ods.3 písm. b), §13 ods.4, §14 ods.3. písm. b) , §14 

ods.5, §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny vydať 

zoznam vyhradených miest, na ktorých neplatia určité zákazy ochrany prírody (napr. kde 

neplatí zákaz vjazdu a státia motorovým vozidlom, zákaz pohybu mimo vyznačených 

turistických a náučných chodníkov, zákaz táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, 

zakladať oheň, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo  
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iné športové aktivity, zákaz organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, 

ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie, zákaz použiť zariadenie spôsobujúce 

svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu, zákaz 

zbierať rastliny vrátane ich plodov). Takýto zoznam vyhradených miest zverejní orgán 

ochrany prírody na svojej úradnej tabuli, na svojom webovom sídle a tiež na úradných 

tabuliach dotknutých obcí. 

 

 

7.7 Činnosť horskej služby a záchranných zložiek 
 

 

  Činnosť horskej služby, ani ďalších záchranných zložiek spravidla nie je zákonom o 

ochrane prírody a krajiny, zákonom o lesoch, ani zákonom o poľovníctve nijak obmedzovaná. 

 

  Podľa §29 ods. 1 písm. d), e) a ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny zákaz činnosti 

v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a v chránených vtáčích územiach neplatí a 

súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžadujú, ak ide o bezprostredné 

ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo majetku a o vykonávanie úloh Horskou 

záchrannou službou podľa osobitného predpisu (je tu uvedený odkaz na zákon č. 544/2002 Z. 

z. o Horskej záchrannej službe). V jaskyniach táto všeobecná výnimka platí aj pre banskú 

záchrannú službu.  

 

  Pokiaľ ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku v oblasti civilnej ochrany, 

Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému (teda 

o činnosti, ktoré sú plánované a nie sú bezodkladné), v územiach s 2., 3., 4. a 5. stupňom 

ochrany prírody, v jaskyniach a v ich ochranných pásmach je na ne spravidla potrebný vopred 

súhlas orgánu ochrany prírody. 

 

 
 

 

 

 

 
www.pexels.com  

 

 

  Poverení príslušníci Horskej záchrannej služby môžu mať podľa §79 zákona o ochrane 

prírody a krajiny aj oprávnenia členov stráže prírody. Toto oprávnenie majú vyznačené 

v služobnom preukaze.  

http://www.pexels.com/
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  Zákazy niektorých činností na lesných pozemkoch podľa §31 ods. 1 (na základe §31 

ods.3) zákona o lesoch neplatia  pri činnostiach na odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia 

alebo bezprostredného poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou službou.  

  Podľa §25 ods. 2 a ods.5 zákona o lesoch vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty 

udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené a zabezpečiť funkčnosť 

pozdĺžnych a priečnych odvodňovacích zariadení. Pri vzniku mimoriadnych situácií v lesoch 

sú povinní bezodkladne zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest najmä pre potreby zložiek 

integrovaného záchranného systému. Vlastník, správca alebo združenie sú povinní na výkon 

ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného 

systému. 

 

  Zákon o poľovníctve neupravuje vôbec činnosť horskej záchrannej služby, ani zložiek 

integrovaného záchranného systému. Platí teda len všeobecné ustanovenia podľa §24 ods.2 

zákona o poľovníctve, podľa ktorého je každý povinný konať tak, aby podľa svojich možností 

nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného 

prostredia. 

 

 

8. Zakladanie ohňa v prírode 
 

 

8.1 Zakladanie ohňa v chránených častiach prírody 
 

 

  V chránených územiach s 3., 4. alebo 5. stupňom ochrany prírody (teda napr. v 

národnom parku, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke) je podľa §14 ods. 1 písm. d), §15 

ods. 1 písm. a) a §16 ods. 1 písm. a) zakázané zakladať oheň mimo uzavretých stavieb.  

 

  Tento zákaz neplatí na miestach vyhradených na kladenie ohňa vo všeobecne 

záväznom právnom predpise, ktorým bolo chránené územie vyhlásené, alebo v návštevnom 

poriadku národného  parku, prípade v zozname vyhradených miest, na ktorých určité zákazy 

neplatia vydanom orgánom ochrany prírody a zverejnenom na jeho úradnej tabuli, na jeho 

webovom sídle a tiež na úradnej tabuli dotknutej obce. Zákaz zakladania ohňa takisto neplatí 

(podľa §14 ods.5, §15 ods.1. písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a 

krajiny) ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu (napr. 

pálenie ihličnatej haluziny a kôry po ťažbe dreva z dôvodu ochrany proti šíreniu podkôrneho 

hmyzu). 

 

   
© M.Ď.  
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  V ochrannom pásme chráneného stromu je podľa §49 ods.7 písm. k) zákona o ochrane 

prírody a krajiny zakázané zakladať alebo udržiavať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať 

horiace alebo tlejúce predmety, manipulovať s horľavými materiálmi alebo vypaľovať 

vegetačný kryt. 

  V územiach s 2. stupňom ochrany prírody (napr. v chránenej krajinnej oblasti, či v 

ochrannom pásme národného parku) nie je zakázané zakladať oheň, ak zákaz nevyplýva z 

iných právnych predpisov (napr. zo zákona o lesoch alebo z návštevného poriadku národného 

parku a jeho ochranného pásma). 

  V jaskyni je zakladanie ohňa zakázané podľa §24 ods.4 písm. i) zákona o ochrane 

prírody a krajiny. 

  V chránených vtáčích územiach môže byť zakladanie ohňa obmedzené podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorými boli chránené vtáčie územia vyhlásené.  

 

Príklady: 

 

  Podľa §2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 30/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené 

vtáčie územie Cerová vrchovina - Porimavie sa zakazuje vypaľovanie pobrežnej vegetácie v 

čase od 1. marca do 30. septembra. 

 

Podľa §2 písm. c) MŽP SR č. 27/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie 

územie Dolné Pohronie sa zakazuje zakladanie ohňa v čase od 5. mája do 20. augusta. 

 

Úplne je zakázané zakladanie ohňa v chránených vtáčích územiach Dunajské luhy a Kráľová. 

 

  Porušenie zákazu zakladania ohňa je priestupkom alebo správnym deliktom podľa 

zákona o ochrane prírody a krajiny. Bližšie uvádzam v kapitole 12.1. 

 

 

8.2 Zakladanie ohňa v lese a v poľovnom revíri 
 

 

  Na lesných pozemkoch a v ich 50 metrovom ochrannom pásme je podľa §31 ods.1 

písm. b), l) a p) zákona o lesoch zakázané zakladať alebo udržiavať otvorené ohne okrem 

vyznačených miest, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov. Porušenie 

týchto zákazov je priestupkom podľa zákona o lesoch. Bližšie uvádzam v kapitole 12.2.  

 

  Zákaz zakladania a udržiavania otvoreného ohňa sa nevzťahuje na obhospodarovateľa 

lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese. Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje takúto 

činnosť, je povinný zariadiť sledovanie ohňa a jeho bezpečné uhasenie pred opustením 

miesta, kde sa oheň nachádza.  

 

  Zákon o poľovníctve neobmedzuje zakladanie ohňa v poľovnom revíri, ani ho bližšie 

neupravuje. Podľa §24 ods.3 písm. j) zákona o poľovníctve sa zakazuje vypaľovať kroviská, 

remízky, trávu, burinu a suché tŕstie. Porušenie tohto zákazu je priestupkom. Bližšie uvádzam 

v kapitole 12.3. Platia tiež všeobecné ustanovenia podľa §24 ods. 2 zákona o poľovníctve: " 

každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo 

poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia." a podľa §65 ods.4 

zákona o poľovníctve "zakazuje sa narúšať užívanie poľovného revíru správaním 

ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia zveri". 
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9. Zber plodov v prírode 
 

 

9.1 Zber plodov v chránených územiach 

 
 

  V chránených územiach s 3., 4. alebo 5. stupňom ochrany prírody (napr. v národnom 

parku, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, v ochrannom pásme prírodnej rezervácie 

alebo ochrannom pásme prírodnej pamiatky...) je zakázané zbierať rastliny vrátane ich 

plodov (podľa § 14 ods.1 písm. h), §15 ods. 1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a) zákona o ochrane 

prírody a krajiny). Týka sa to nielen chránených rastlín, ale všetkých druhov rastlín (napr. 

húb, čučoriedok, brusníc, malín, černíc, lesných jahôd, liečivých rastlín atď.) Tento zákaz 

neplatí pre vlastníka, správcu a nájomcu dotknutého pozemku v chránenom území. Tento 

zákaz tiež neplatí na miestach vyhradených vo  všeobecne záväznom právnom predpise, 

ktorým sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo alebo 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 na svojom webovom sídle a 

na úradnej tabuli dotknutej obce (podľa §14 ods.5, §15 ods.1 písm. a) a §16 ods.1 písm. a)) 

zákona o ochrane prírody a krajiny. 

  V chránených územiach s 2. stupňom ochrany prírody, ani ochrannom pásme jaskyne 

a prírodného vodopádu nie je zber rastlín a ich plodov obmedzený. V chránených vtáčích 

územiach nie je zvyčajne zber rastlín a ich plodov zakázaný. Môže byť však obmedzený 

zákazom vstupu do určitej časti chráneného vtáčieho územia v určitej ročnej dobe. 
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9.2 Zber plodov na lesných pozemkoch a v poľovnom revíri 
 

 

  Zákon o lesoch neobmedzuje zber húb, ani iných lesných plodov pre vlastnú potrebu, 

nezávisle od vlastníctva pozemku. Je možné považovať ho za súčasť využívania lesov 

verejnosťou. Návštevník lesa je povinný dodržiavať ustanovenie §30 ods. 2 zákona o lesoch 

podľa ktorého pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné 

prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa 

lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva. 
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  Pokiaľ by však nazberané lesné plody mali byť predmetom predaja a dosahovania 

zisku, platí ustanovenie §30 ods.3 zákona o lesoch podľa ktorého: organizovať alebo 

vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom 

vlastníka alebo správcu. 

 

 Medzi zakázané činnosti na lesných pozemkoch podľa §31 ods.1 písm. h) a j) zákona 

o lesoch patrí zákaz zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo 

sadenice lesných drevín. Za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa 

osobitného predpisu (odkaz je na zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli.) 

Ďalej je na lesných pozemkoch zakázané ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať alebo odvážať 

stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho na zemi. Z lesných pozemkov teda 

prakticky nie je možné bez súhlasu vlastníka, správcu, či nájomcu pozemku zbierať a odnášať 

ani raždie. Porušenie uvedených zákazov je priestupkom podľa zákona o lesoch. Bližšie 

uvádzam v kapitole 12.2. 
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  Zákon o poľovníctve neupravuje zber lesných plodov. Platia teda len všeobecné 

ustanovenia podľa §24 ods. 2 zákona o poľovníctve: " každý je povinný konať tak, aby podľa 

svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej 

životného prostredia." (napr. vydrancovaním zdrojov potravy pre zver) a podľa §65 ods.4 

zákona o poľovníctve "zakazuje sa narúšať užívanie poľovného revíru správaním 

ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia zveri". 

 

 

10. Výnimky z podmienok ochrany 

 

 
  Zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o lesoch, aj zákon o poľovníctve ustanovujú 

niektoré všeobecné podmienky a situácie, za ktorých zákazy alebo obmedzenia podľa týchto 

zákonov neplatia. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/138/
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10.1 Kedy zákazy podľa zákona o ochrane prírody a krajiny neplatia 

 

 
  Zákaz činnosti neplatí a súhlas na činnosť sa nevyžaduje, podľa §29 zákona o ochrane 

prírody a krajiny v týchto prípadoch: 

- ak sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej 

alebo dozornej činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov (sem patrí 

napr. aj kontrolná činnosť úradov, Štátnej ochrany prírody SR alebo stráže prírody),  

- ak 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 (takúto činnosť môže vykonávať Štátna ochrana prírody SR, príp. vlastník, 

správca, či nájomca pozemku), 

- ak orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky alebo vydanie 

súhlasu, vopred písomne určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na 

zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, 

- ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, 

- ak ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou, 

- ak sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice, 

- ak ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky, 

- ak 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 

- 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. 

- ak príslušný orgán ochrany prírody povolil výnimku zo zákazu (§67 písm. h) zákona 

o ochrane prírody a krajiny). 

 

 

10.2 Výnimky zo zákazov podľa zákona o lesoch 
 

  

 Podľa ustanovení §31 ods. 3 až 8, niektoré 

zákazy vyplývajúce z §31 ods. 1 a 2 zákona o lesoch 

neplatia pri činnostiach na odvrátenie ohrozenia 

života alebo zdravia alebo bezprostredného 

poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou 

záchrannou službou. Ďalej niektoré zákazy neplatia 

pre obhospodarovateľa lesa pri výkone jeho 

oprávnení, pre štátnych zamestnancov pri výkone 

štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti, pre 

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú 

činnosti podľa niektorých ustanovení zákona o 

lesoch a podľa osobitného predpisu, pre stráž 

prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia 

stráže prírody, niektoré zákazy podľa zákona o 

lesoch neplatia v súvislosti s výkonom práva 

poľovníctva. 

 
© M.Ď. 
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  Orgán štátnej správy lesného hospodárstva (okresný úrad, pozemkový  a lesný odbor) 

môže podľa §60 ods.1 písm. k) zákona o lesoch po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu 

povoliť výnimku z niektorých zákazov zákona o lesoch aj iným právnickým osobám alebo 

fyzickým osobám. Teda pre povolenie výnimky zo zákazu je v niektorých prípadoch 

nevyhnutný tiež súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého pozemku. 

 

 

10.3 Výnimky zo zákazov podľa zákona o poľovníctve 
 

 

  Niektoré výnimky zo zákazov sú uvedené priamo pri jednotlivých zákazoch v §24 ods. 

3 zákona o poľovníctve (napr. zákaz jazdy vozidlom v poľovnom revíri zákaz neplatí pre 

vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, ak nie je takáto jazda nevyhnutná na 

bežné obhospodarovanie pozemkov, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného 

revíru ak je takáto jazda nevyhnutná na užívanie poľovného revíru a orgány štátnej správy pri 

výkone dozoru alebo kontroly.) Niektoré výnimky zo zákazov môže povoliť okresný úrad, 

odbor pozemkový a lesný, ako orgán štátnej správy poľovníctva, iné povoľuje Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa ustanovení §72 a §74 zákona o poľovníctve. 

 

 

 

11. Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť 

 
 

11.1 Ochrana prírody  a krajiny 
 

 

Orgánmi ochrany prírody a krajiny sú: 

 

 - Ministerstvo životného prostredia SR, 

 - Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

 - okresný úrad v sídle kraja, 

 - okresný úrad, 

 - obec a 

 - štátna veterinárna a potravinová správa. 

 

 

11.1.1 Pôsobnosť orgánov ochrany prírody a krajiny 
 

 

Ministerstvo životného prostredia SR – okrem iného predkladá Vláde SR návrhy na 

vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie väčšiny osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktoré 

sú potom vyhlasované nariadením vlády SR. V oblasti druhovej ochrany, vydáva súhlasy a 

povoľuje výnimky zo zákazov, je odvolacím orgánom pri odvolaniach proti prvostupňovým 

rozhodnutiam okresných úradov v sídle kraja, ako orgánov ochrany prírody. 

 

Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja – má okrem iného pôsobnosť 

vydávaní niektorých súhlasov na činnosti a povoľovaní výnimiek zo zakázaných činností v 
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chránených územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody, v chránených vtáčích územiach 

(napr. súhlasy na vyznačenie turistických a náučných chodníkov a iných trás, výnimky zo 

zákazu organizovať telovýchovné, turistické, športové a iné verejnosti prístupné spoločenské 

podujatia, výnimky zo zákazov športových a rekreačných činností v chránených územiach 

atď.), vyhlasuje chránené stromy a dáva súhlas na ich ošetrenie alebo výrub, pri vydávaní 

výnimiek z druhovej ochrany (ak konanie zároveň súvisí s územnou ochranou prírody a 

pokiaľ tak určí MŽP SR), vyhlasuje ochranné pásma jaskýň a prírodných vodopádov, vydáva 

súhlasy a výnimky na činnosti v jaskyniach, prírodných vodopádoch a ich ochranných 

pásmach, vydáva vyjadrenia k rôznym činnostiam, vyhlasuje súkromné chránené územia, 

vyhlasuje verejnosti voľne prístupné jaskyne, vydáva návštevné poriadky národných parkov a 

ich ochranných pásiem, návštevné poriadky jaskýň, vyhlasuje vyhradené miesta na ktorých 

neplatia niektoré zákazy, vydáva osobitné oprávnenie na odber chránených nerastov 

a skamenelín, vykonáva štátny dozor a krajské revízie osobitne chránených častí prírody, 

vydáva preventívne a nápravné opatrenia, vedie zoznam členov stráže prírody. Okrem toho 

okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov, referát životného prostredia rieši 

odvolania proti prvostupňovým rozhodnutiam okresných úradov (napr. odvolania proti 

rozhodnutiam o priestupkoch a správnych deliktoch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© M.Ď. 
 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – okrem iného vydáva vyjadrenia k 

rôznym činnostiam, vydáva niektoré súhlasy na činnosti najmä v územiach s 1. až 3. stupňom 

ochrany prírody (napr. na organizovanie telovýchovných, turistických športových a iných 

verejnosti prístupných spoločenských podujatí, súhlasy na zasiahnutie do prírodných 

biotopov), ukladá preventívne  nápravné opatrenia, vykonáva štátny dozor,  okresné revízie 

osobitne chránených častí prírody, môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veci ochrany drevín,  

ukladá sankcie za priestupky a správne delikty, rieši odvolania proti prvostupňovým 

rozhodnutiam obcí. 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny - 

vykonáva štátny dozor a kontrolnú činnosť, kontroluje plnenie podmienok rozhodnutí iných 

orgánov ochrany prírody, ukladá preventívne a nápravné opatrenia, ako aj sankcie za 

priestupky a správne delikty. 
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Obec, ako orgánom ochrany prírody, má v pôsobnosti ochranu drevín rastúcich v zastavanom 

území obce, vydáva súhlasy na výrub drevín, ukladá náhradnú výsadbu a následnú 

starostlivosť o vysadené dreviny, alebo finančnú náhradu za vyrúbané dreviny, vedie 

evidenciu pozemkov na náhradnú výsadbu, obstaráva a schvaľuje dokument miestneho 

územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny, môže vyhlásiť 

obecné chránené územie.  

  Obec okrem iného prijíma oznámenia o verejných športových podujatiach podľa 

zákona o organizovaní verejných športových podujatí (nie však, ako orgán ochrany prírody), 

môže uložiť podmienky organizácie takéhoto podujatia, prípadne konanie podujatia zakázať. 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa – vykonáva okrem iného kontrolu a štátny dozor, 

ukladá opatrenia, aj sankcie za porušenie zákona (napr. pri zisťovaní životných podmienok 

chránených druhov živočíchov chovaných v ľudskej opatere). 

 

 

11.1.2 Odborná organizácia - Štátna ochrana prírody SR 

 
 

  Návštevník sa v prírode môže stretnúť so  zamestnancami odbornej organizácie 

Ministerstva životného prostredia SR, ktorou je Štátna ochrana prírody SR (ďalej len „ŠOP 

SR“). Sú to zamestnanci správ národných parkov, chránených krajinných oblastí, 

regionálnych centier ochrany prírody a krajiny a správy slovenských jaskýň. Týchto môže 

stretnúť pri ich terénnych pochôdzkach – zisťovaní stavu prírody, vyznačovaní hraníc 

chránených území, pri vykonávaní prieskumu a výskumu, mapovaní, kontrolnej činnosti 

s oprávnením stráže prírody, pri konaniach, na ktoré ich prizve orgán ochrany prírody, ako 

odbornú organizáciu, pri stanovení spoločenskej hodnoty drevín a chránených druhov, pre 

prejednávaní návrhov na nové chránené územia, pri schvaľovaní programov starostlivosti 

o osobitne chránené časti prírody, pri vykonávaní praktickej starostlivosti o chránené územia. 

ŠOP SR tiež prijíma oznámenia o náleze hendikepovaných chránených živočíchov, rozhoduje 

o ďalšom nakladaní s nimi, plní úlohu chovných a rehabilitačných staníc pre nájdené 

hendikepované chránené živočíchy a zabezpečuje ich vypúšťanie do voľnej prírody. ŠOP SR 

tiež riadi a koordinuje činnosť profesionálnych, aj dobrovoľných členov stráže prírody. 

 

 
© M.Ď.  
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11.1.3 Stráž prírody 
 

  Návštevníci prírody sa môžu v teréne stretnúť s dobrovoľnými a profesionálnymi 

členmi stráže prírody. Inštitút stráže prírody ustanovuje zákon o ochrane prírody a krajiny v 

§71a až §79. Podľa §128 ods.1 trestného zákona (zák. č. 300/2005 Z.z.) je člen stráže prírody 

verejným činiteľom, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom 

právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená.  

 Profesionálni členovia stráže prírody sú zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR 

(správ národných parkov, správ chránených krajinných oblastí, regionálnych centier ochrany 

prírody a krajiny a Správy slovenských jaskýň). Členmi stráže prírody môžu byť aj poverení 

príslušníci Horskej záchrannej služby. Okrem nich zákon umožňuje ustanoviť do funkcie aj 

dobrovoľných členov stráže prírody. Právomoci dobrovoľných, aj profesionálnych členov 

stráže prírody sú zo zákona rovnaké. Podmienky na členstvo v stráži prírody je vek nad 18 

rokov, štátne občianstvo SR, bezúhonnosť, úplná spôsobilosť na právne úkony, zdravotný, 

psychická a fyzická spôsobilosť, odborná spôsobilosť preukázaná skúškou, zloženie sľubu do 

rúk prednostu okresného úradu v sídle kraja a zápis do zoznamu členov stráže prírody, ktorý 

vedie okresný úrad v sídle kraja. Člena stráže prírody zapisuje do zoznamu okresný úrad v 

sídle kraja na návrh Štátnej ochrany prírody SR alebo na návrh vlastníka súkromného 

chráneného územia po zložení skúšky a po zložení sľubu. 

 

  Činnosť členov stráže prírody koordinuje Štátna ochrany prírody SR. Úlohou členov 

stráže prírody je najmä: 

- sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, 

- vykonávajú informačnú a výchovnovzdelávaciu činnosť, 

- kontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny, všeobecne záväzných 

právnych predpisov na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe, 

- svojich zisteniach predkladajú pravidelne písomné správy organizácii ochrany prírody 

(ŠOP SR), 
 

Aké sú oprávnenia člena stráže prírody? 

 

  Člen stráže prírody je pri plnení úloh podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

oprávnený vo svojom obvode pôsobnosti: 

 

- sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov, 

- kontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny, všeobecne záväzných 

právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich 

základe, 

- vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení,  

- vykonávať potrebné zisťovania, požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a 

vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania zákona o ochrane prírody a krajiny, 

- nazerať do príslušných dokladov, 

- vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania,  

- obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať jej 

totožnosť a ak nemožno zistiť jej totožnosť, bezodkladne ju odovzdať polícii, 

- zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho 

deliktu podľa tohto zákona, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, bezodkladne ju 

odovzdať polícii, na tento účel môže obmedziť jej osobnú slobodu, 
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- odňať jedinca chráneného druhu ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore 

so zákonom, a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu, 

- odňať inú vec, ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore so 

zákonom o ochrane prírody a krajiny alebo použitá na takéto konanie, 

- používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a 

zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie stavu prírody a krajiny a na 

zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto zákonom,  

- použiť donucovacie prostriedky, 

- požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície,  

- zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území 

alebo jeho ochrannom pásme, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto 

územie alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné 

podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby 

získané v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, 

- požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia 

alebo majetku;  

- ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v 

blokovom konaní (do výšky 300,- eur), 

- prikázať osobe, ktorá vstúpila na chránené územie v rozpore so zákonom o ochrane 

prírody a krajiny, aby opustila chránené územie, 

- používať rovnošatu člena stráže prírody, 

- nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu a použiť túto zbraň v prípade nutnej 

obrany alebo krajnej núdze, pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú 

život alebo zdravie osôb alebo chránených živočíchov, pri hrozbe namierenou zbraňou 

proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred odovzdaním útvaru 

Policajného zboru, pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva 

hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá 

bezprostredne ohrozuje záujmy chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny, alebo 

pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený 

odovzdať útvaru Policajného zboru, 

- pred odovzdaním osoby útvaru Policajného zboru sa presvedčiť, či osoba nie je 

ozbrojená, a zbraň jej odobrať.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

© M.Ď.  
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 Ako sa preukazuje príslušnosť k stráži prírody? 

 

Člen stráže prírody sa pri výkone svojej činnosti preukazuje slovným vyhlásením 

„stráž prírody“, služobným odznakom nosenom na viditeľnom mieste a na požiadanie aj 

služobným preukazom. (Vzor preukazu a odznaku, ustanovuje príloha zákona o ochrane 

prírody a krajiny a ďalšie podrobnosti ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z.) 

Členovia stráže prírody, môžu pri výkone svojej činnosti používať aj rovnošatu stráže prírody. 

V prípade použitia motorového vozidla počas výkonu svojej funkcie je člen stráže prírody 

povinný umiestniť za predným sklom vozidla označenie „Stráž prírody“ vydané organizáciou 

ochrany prírody (teda ŠOP SR).  

 

 

11.2 Lesníctvo a poľovníctvo 

 
 

11.2.1 Pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a  

            poľovníctva 
 

 

  Orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva (podľa §56 zákona o lesoch) a orgánmi 

štátnej správy poľovníctva (podľa §71 zákona o poľovníctve) sú: 

 

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (v prípade vojenských lesov je to  

  Ministerstvo obrany SR - vojenský lesný úrad), 

- okresný úrad v sídle kraja (odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva) a 

- okresný úrad (pozemkový a lesný odbor), 

 

Orgánom štátnej správy lesného hospodárstva je okrem toho aj 

 

- Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - okrem iného v súvislosti s turistikou, 

športom a rekreáciou na lesných pozemkoch ukladá opatrenia na ochranu lesa, ak tie 

presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja, vydáva a odvoláva zákazy a 

obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ak tie presahujú územnú 

pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja, dbá, aby v prírode zostali zachované všetky druhy 

zveri, a na tento účel prijíma v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR 

a Slovenskou poľovníckou komorou potrebné opatrenia, rozhoduje o opravnom prostriedku 

proti prvostupňovému rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja.  ako orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva  alebo orgánu štátnej správy poľovníctva. 

 

Okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva - okrem 

iného v súvislosti s turistikou, športom a rekreáciou na lesných pozemkoch môže vyhlásiť 

lesy prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou 

za lesy osobitného určenia, ukladá opatrenia na ochranu lesa, vydáva a odvoláva zákazy a 

obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ak tie presahujú územnú 

pôsobnosť okresného úradu, vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti 

a ukladá opatrenia podľa zákona o poľovníctve, rozhoduje o odvolaniach proti 

prvostupňovým rozhodnutiam okresných úradov (napr. proti rozhodnutiam o priestupkoch 

a správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva alebo poľovníctva). 
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Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor - okrem iného v súvislosti s turistikou, športom a 

rekreáciou rozhoduje o uložení opatrení na ochranu lesa, povoľovaní výnimiek zo zákazov 

niektorých činností na lesných pozemkoch, uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti 

osôb a majetku, vykonáva štátny dozor na úseku lesného hospodárstva, rozhoduje o 

priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty 

za porušenie povinností ustanovených zákonom o lesoch, vydáva a odvoláva zákazy a 

obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ustanovuje a odvoláva 

členov lesnej stráže, rozhoduje o zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej 

činnosti podľa zákona o poľovníctve, o povolení výnimky zo zákazov podľa zákona o 

poľovníctve, vykonáva štátny dozor na úseku poľovníctva, prejednáva priestupky podľa 

zákona o poľovníctve a ukladá pokuty za správne delikty, ustanovuje a odvoláva členov 

poľovníckej stráže.  

 

 

 
© M.Ď.  

 

 

 

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykonáva štátny dozor v lesoch, prejednáva 

priestupky a správne delikty zistené pri štátnom dozore v lesoch a ukladá za ne sankcie. 

 

 

11.2.2 Lesná stráž 
 

 

  Návštevník lesa sa môže v teréne stretnúť s členmi lesnej stráže. Podľa §128 ods.1 

trestného zákona je člen lesnej stráže verejným činiteľom, ak sa podieľa na plnení úloh 

spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za 

plnenie týchto úloh zverená. Činnosť lesnej stráže sa riadi ustanoveniami §52 až §54 zákona o 

lesoch. Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

(okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, resp. vojenský lesný úrad) ustanovuje lesnú stráž. 

Členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa. Oprávnenie 

člena lesnej stráže majú aj určení zamestnanci orgánov štátnej správy lesného 
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hospodárstva. Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode 

pôsobnosti určenom príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.  

Ako sa preukazuje príslušnosť k lesnej stráži ? 

 

  Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena lesnej 

stráže a na požiadanie aj preukazom člena lesnej stráže; pri preukazovaní príslušnosti nesmie 

odznak a preukaz vydať z rúk. Vozidlá členov lesnej stráže bývajú označené nápisom "Lesná 

stráž". 

 

Aké sú oprávnenia člena lesnej stráže ? 

 

Podľa §53 ods.2 zákona o lesoch je člen lesnej stráže oprávnený: 

 

- vykonávať kontrolu dodržiavania zákona o lesoch, všeobecne záväzných právnych 

predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe, 

- vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť 

súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, 

vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona, 

- kontrolovať príslušné doklady a preukaz totožnosti, 

- vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení,  

- zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo 

iného správneho deliktu, 

- vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že 

osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, 

že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú 

slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru; pred predvedením jej odobrať 

zbraň, 

- odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj 

vec použitú na toto protiprávne konanie;  

- používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a 

zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania, 

- požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh 

zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami, 

- požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia 

alebo majetku, 

- ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného 

hospodárstva, 

- držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa 

osobitných predpisov, použiť zbraň pri nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, pri 

zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb, hrozbe zbraňou 

namierenou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na 

útvar Policajného zboru, varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva 

hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá 

bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom, alebo varovnom výstrele do 

vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený predviesť na útvar 

Policajného zboru, 

- použiť donucovacie prostriedky, 
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- použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne 

ohrozuje lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iný 

verejný záujem, 

- vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným 

motorovým vozidlom na lesných cestách a lesných pozemkoch, 

- zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na 

lesné pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné 

produkty, kontrolovať dodržanie povinností pri preprave dreva; prehliadka nesmie 

sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných 

produktov. 

 

 

11.2.3 Poľovnícka stráž 
 

 

  Návštevník prírody sa na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, ktoré sú 

súčasťou poľovného revíru môže v teréne stretnúť s členmi poľovníckej stráže. Podľa §128 

ods.1 trestného zákona je člen lesnej stráže verejným činiteľom, ak sa podieľa na plnení úloh 

spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za 

plnenie týchto úloh zverená. Činnosť poľovníckej stráže sa riadi ustanoveniami §27 až §29 

zákona o poľovníctve. Členov poľovníckej stráže menuje a odvoláva okresný úrad, 

pozemkový a lesný odbor na návrh užívateľa poľovného revíru.  

 

Ako sa preukazuje príslušnosť k poľovníckej stráži ? 

 

  Člen poľovníckej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena 

poľovníckej stráže a na požiadanie aj preukazom člena poľovníckej stráže; pri preukazovaní 

príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk. Vozidlá členov poľovníckej stráže bývajú 

označené nápisom "Poľovnícka stráž". 

 

Aké sú oprávnenia člena poľovníckej stráže ? 

 

  Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa §29 zákona o poľovníctve okrem 

iného oprávnený: 
 

- vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo iným 

predmetom spôsobilým zmocniť sa zveri, ako sú slučky, pasce, siete, luky a kuše, 

predloženie poľovného lístka, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov 

zveri a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť, 

- zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a 

priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce 

sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri alebo že sa preváža neoprávnene 

ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver, alebo neoprávnene privlastnené 

zhody parožia; na tento účel môže požadovať od osôb predloženie dokladu totožnosti, 

povolenia na lov zveri alebo zberu parožia zveri, dokladu o pôvode zveri a dokladu 

oprávňujúceho na jazdu po lesných cestách, 

- obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo 

bezprostredne po ňom alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukázať 

pôvod ulovenej zveri, 
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- odobrať uvedeným osobám strelnú zbraň alebo iné predmety, ulovenú alebo 

prepravovanú zver, zhody parožia a bezodkladne vec oznámiť Policajnému zboru, 

- požadovať súčinnosť Policajného zboru, 

- usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 

m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, 

ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej 

farbe odlišnej od farby jeho srsti, 

- usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 

200 m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne 

označená, 

- použiť pri plnení úloh donucovacie prostriedky, s cieľom zabrániť úmyselnému 

porušovaniu zákona o poľovníctve, zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby 

pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí alebo trvá, 

obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor. 

- Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže je povinná uposlúchnuť výzvu 

poľovníckej stráže a strpieť vykonávané úkony. 

 

 

11.3 Vydávanie súhlasov na činnosti a výnimiek zo zákazov 
 

 

11.3.1 Správne konanie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 
 

 

  V prípade, že žiadateľ - navrhovateľ (napr. organizátor turistického, telovýchovného, 

športového  alebo iného verejného spoločenského podujatia, navrhovateľ nového turistického, 

či náučného chodníka alebo inej trasy, žiadateľ o povolenie vykonávania nejakej športovej 

alebo rekreačnej aktivity v osobitne chránenej časti prírody, ako je cyklistické podujatie, 

rádioamatérske preteky, speleologická činnosť...) potrebuje na vykonanie niektorej činnosti 

vydať súhlas orgánu ochrany prírody, alebo povoliť výnimku zo zákazov, je potrebné, aby 

o to požiadal orgán ochrany prírody najmenej 60 dní vopred. Vyplýva to z ustanovení §82 

ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia bola totiž 

predĺžená na 60 dní od podania žiadosti. Povoľovanie činností spravidla prebieha v režime 

zákona o správnom konaní. Pôsobnosť jednotlivých orgánov ochrany prírody je stručne 

uvedená v kapitole 11.1.1. Závisí to od druhu navrhovanej činnosti a od toho, ktoré osobitne 

chránené časti prírody a krajiny sú navrhovanou činnosťou dotknuté. 

 

  Do správneho konania vstupujú okrem žiadateľa aj ďalší účastníci konania (napr. 

vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov, občianske združenia...), bežné je ústne 

pojednávanie a miestna ohliadka. Povolenie, či nepovolenie činnosti býva vydané spravidla 

formou rozhodnutia, ktoré je písomne doručené účastníkom konania a účastníci konania majú 

právo odvolať sa proti rozhodnutiu. Činnosť je spravidla možné vykonať až vtedy, keď 

rozhodnutie orgánu ochrany prírody nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. 

 

  Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú úradnú 

schránku bývajú písomnosti, včítane rozhodnutia určeného do vlastných rúk doručené od 

orgánu ochrany prírody do ich elektronickej úradnej schránky s fikciou doručenia podľa 

zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-
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Governmente“). Iná možnosť je len preberať si rozhodnutia osobne na orgáne ochrany 

prírody. 

 

  Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, o akú činnosť sa jedná, musia byť 

identifikované miesto alebo pozemky, ktorých sa týka, kedy sa má činnosť vykonávať. 

V zákonom vymedzených prípadoch sa k žiadosti vyžaduje doložiť súhlas vlastníka (správcu, 

nájomcu) pozemku. Pokiaľ žiadateľ nie je oslobodený od správnych poplatkov (ako napr. 

obce, verejné vysoké školy, štátne orgány, študenti vysokých škôl pri vypracovaní 

diplomových prác...), zaplatí pri podaní žiadosti správny poplatok (prostredníctvom 

Slovenskej pošty, na účet úradu, v elektronickom kiosku, vo forme elektronického kolku). 

Fyzické osoby – nepodnikatelia platia za podanie žiadosti 10,- €. Právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatelia platia 100,- €. (Turistické a športové kluby sú spravidla právnickými 

osobami a preto platia  správny poplatok 100,- €.) 

 

  Lehota na vydanie rozhodnutia je 60 dní od podania návrhu. V realite nemusí byť vždy 

rozhodnutie do 60 dní od podania žiadosti vydané a aj právoplatné. V priebehu správneho 

konania sa môže stať, že orgán ochrany prírody musí vyzvať žiadateľa na odstránenie 

nedostatkov podania, objasnenie niektorých skutočností a správne konanie prerušiť. V dobe 

prerušenie správneho konania lehota na vydanie rozhodnutia neplynie. Treba tiež rátať 

s plynutím lehôt na doručenie rozhodnutia a iných písomností jednotlivým účastníkom 

konania. Ak si niekto z účastníkov konania nepreberá poštu včas, môže to celý proces 

správneho konania predĺžiť. V prípadne ak sa niekto z účastníkov konania nezúčastní na 

ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke a je potrebné oboznámiť ho s podkladmi rozhodnutia 

ešte pred jeho vydaním a dať mu možnosť vyjadriť sa k nim. Právoplatnosť rozhodnutia môže 

pozdržať, ak sa niekto z účastníkov konania odvolá proti rozhodnutiu orgánu ochrany prírody.  

 

  Združenia s právnou subjektivitou  zamerané na ochranu prírody v konaniach, 

v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, možnosť prihlásiť za 

účastníka konania v stanovenej lehote  (lehota uložená na prihlásenie sa do správneho 

konania nesmie byť kratšia, ako 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na internetovej 

stránke orgánu ochrany prírody). Prihlásené združenia s právnou subjektivitou majú teda 

právo byť informovaní o správnom konaní, v celom jeho priebehu sa doň zapájať a podávať 

svoje návrhy a námietky, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Majú tiež 

právo na doručenie rozhodnutia, aj na podanie odvolania proti rozhodnutiu.  

 

 
© M.Ď.  
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  V rozhodnutí môže orgán ochrany prírody podľa §82 ods.12 zákona uložiť bližšie 

podmienky vykonávania činnosti (napr. rozsah povolenej činnosti, ročné obdobie, kedy bude 

môcť byť vykonaná, opatrenia, ktoré je potrebné pri činnosti alebo po nej vykonať na 

zabezpečenie ochrany prírody, oznamovacia povinnosť kvôli kontrole činnosť, dobu platnosti 

rozhodnutia a pod. ) 

 

 Platnosť rozhodnutia môže byť podľa §89 ods.2 zákona predĺžená a to aj opakovane, 

ak nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia od vydania 

rozhodnutia alebo posledného predĺženia platnosti rozhodnutia, ak o to požiada účastník 

konania najmenej 60 dní pred jej skončením, ak nie sú splnené podmienky na zmenu alebo 

zrušenie rozhodnutia a predĺženie jeho platnosti nie je v rozpore so záujmami chránenými 

zákonom o ochrane prírody a krajiny. Pri predĺžení platnosti rozhodnutia (ak sa podmienky 

rozhodnutia nemenia), neplatí žiadateľ nový správny poplatok. 

 

 

11.3.2 Správne konanie podľa zákona o lesoch 

 
 

  Pokiaľ prebieha povoľovanie nejakej činnosti podľa zákona o lesoch v správnom 

konaní, v zásade sa nelíši od konania podľa zákona o ochrane prírody  a krajiny. Ak je v 

rámci postupov alebo konaní podľa zákona o lesoch viac ako 20 dotknutých fyzických osôb 

alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, 

rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou - teda zverejnením na 

internetovej stránke povoľujúceho orgánu a tiež na jeho úradnej tabuli a na úradných 

tabuliach dotknutých obcí. Lehoty na jednotlivé úkony v správnom konaní a lehota na 

vydanie rozhodnutia môže byť iná, ako je uvedené v predošlej kapitole. Správne poplatky 

môžu byť iné (riadia sa podľa sadzobníka správnych poplatkov, položka III. 

Pôdohospodárstvo, sadzobník správnych poplatkov je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). 

   

§67 ods. 4 až 7 zákon o lesoch umožňuje združeniam s právnou subjektivitou (napr. 

občianskym združeniam), ktorých predmetom činnosti súvisí s využívaním a ochranou 

lesného majetku, prihlásiť sa do správneho konania za zúčastnenú osobu. Zúčastnená osoba 

má právo byť informovaná o celom priebehu správneho konania, zúčastniť sa na ústnom 

pojednávaní a miestnej ohliadke, má právo byť oboznámená s podkladmi rozhodnutia, má 

právo podávať návrhy alebo námietky. Nemá však právo na doručenie rozhodnutia, ani na 

podanie odvolania proti rozhodnutiu, rovnako ani na podanie návrhu na obnovu konania. 

 

  Konania o priestupkoch a správnych deliktoch spravidla prebiehajú podľa zákona o 

správnom konaní. Na niektoré konania podľa zákona o lesoch sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Z toho vyplýva najmä to, že proti rozhodnutiu 

orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sa v takom prípade nemožno odvolať. V prípade 

niektorých konaní vedených podľa zákona o správnom konaní odvolanie proti rozhodnutiu 

nemá odkladný účinok (najmä vtedy, keď orgán štátnej správy lesného hospodárstva nariadi 

nejaké opatrenie nevyhnutné na ochranu lesov, napr. podľa §30 ods.4 zákona o lesoch na 

konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa 

nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.) Odvolanie proti rozhodnutiu orgánu 

štátnej správy lesného hospodárstva o povolení výnimky zo zákazov podľa §31 ods. 6 v znení 

ods.7 zákona o lesoch nemá odkladný účinok. 
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 Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú úradnú 

schránku bývajú písomnosti, včítane rozhodnutia určeného do vlastných rúk doručené od 

orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do ich elektronickej úradnej schránky s fikciou 

doručenia podľa zákona o e-Governmente. Iná možnosť je len preberať si rozhodnutia osobne 

na orgáne štátnej správy lesného hospodárstva. 

 
 

11.3.3 Správne konanie podľa zákona o poľovníctve 

 
 

 Pokiaľ prebieha povoľovanie nejakej činnosti podľa zákona o poľovníctve v správnom 

konaní, v zásade sa nelíši od konania podľa zákona o lesoch. Ak je v konaní podľa tohto 

zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a 

iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou. Zákon o poľovníctve neumožňuje 

občianskym združeniam prihlásiť sa z účastníka konania ani a za zúčastnenú osobu. Možné je 

to len, ak splnia podmienky na získanie takéhoto postavenia podľa zákona o správnom 

konaní.  Poľovnícka organizácia naopak spravidla je účastníkom správneho konania (napr. 

konania o povolenie výnimky z nejakého zákazu).  

 

  Lehoty na jednotlivé úkony v správnom konaní a lehota na vydanie rozhodnutia môže 

byť iná, ako je uvedené v predošlej kapitole. Správne poplatky môžu byť iné (riadia sa podľa 

sadzobníka správnych poplatkov, položka III. Pôdohospodárstvo, sadzobník správnych 

poplatkov je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov).  

 

  Na niektoré konania podľa zákona o poľovníctve sa nevzťahuje zákon o správnom 

konaní. Z toho vyplýva najmä to, že proti rozhodnutiu orgánu štátnej správy poľovníctva sa 

v takomto prípade nemožno odvolať. Konania o priestupkoch a správnych deliktoch spravidla 

prebiehajú podľa zákona o správnom konaní. V prípade niektorých konaní vedených podľa 

zákona o správnom konaní odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok (najmä vtedy, 

keď orgán štátnej správy poľovníctva nariadi nejaké opatrenie nevyhnutné na ochranu 

poľovnej zveri, časti poľovného revíru alebo výkonu práva poľovníctva.  

 

  Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú úradnú 

schránku bývajú písomnosti, včítane rozhodnutia určeného do vlastných rúk doručené od 

orgánu štátnej správy poľovníctva do ich elektronickej úradnej schránky s fikciou doručenia 

podľa zákona o e-Governmente. Iná možnosť je len preberať si rozhodnutia osobne na orgáne 

štátnej správy poľovníctva. 
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12. Porušenia zákonov pri turistike, športe a rekreácii v prírode 
 

 

  Pri turistike, športe, rekreácii, či organizovaní rôznych aktivít v prírode niekedy dôjde 

buď úmyselne, alebo neúmyselne k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov na 

úseku ochrany prírody a krajiny, lesného hospodárstva, poľovníctva alebo organizovania 

verejných športových podujatí. Podľa osoby páchateľa a podľa miery porušenia právnych 

predpisov sa môže jednať o priestupok, správny delikt, alebo trestný čin. V nasledujúcich 

kapitolách sa budem venovať tým porušeniam zákona, ktoré môžu súvisieť s turistickými, 

športovými a rekreačnými aktivitami v prírode. 

 

  Priestupku sa môže dopustiť len fyzická osoba – nepodnikateľ. Správneho deliktu sa 

môže dopustiť právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. Rozdiel medzi priestupkom 

a správnym deliktom je najmä v hornej hranici sankcie, ktorú je možné uložiť za uvedené 

protiprávne konanie, ako aj v lehote na ich potrestanie. Trestného činu voči životnému 

prostrediu sa môže dopustiť po novom nielen fyzická osoba, ale aj právnická osoba. Musí sa 

jednať o zavinené konanie uvedené v trestnom zákone a musia byť splnené aj ďalšie znaky 

trestného činu podľa trestného zákona. 

 

 

12.1 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o ochrane prírody  

        a krajiny 
 

 

 Skutkové podstaty priestupkov sú uvedené v §92 ods. 1 zákona o ochrane prírody a 

krajiny. Jedná sa napr. o: 

 

- vykonávanie činností, ktoré sú podľa zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané (napr.  

   vykonávanie skalolezeckej činnosti, skialpinizmu alebo zakladanie ohňa v chránenom území  

   s 3. až 5. stupňom ochrany prírody), 

- vykonávanie činností, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody bez takéhoto  

   súhlasu (napr. budovanie   a  vyznačenie   turistického  chodníka,   náučného chodníka,  

   bežeckej  trasy, lyžiarskej trasy,  cyklotrasy alebo mototrasy v chránenom území s 2. až 5.  

   stupňom ochrany prírody bez súhlasu orgánu ochrany prírody), 
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- porušovanie podmienok uložených rozhodnutím orgánu ochrany prírody, (napr.  

    organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iného  

    verejnosti prístupného spoločenského podujatia v chránenom území s 3. až 5. stupňom  

    ochrany prírody mimo ročného obdobia, ktoré bolo uvedené v súhlase na organizovanie  

    takéhoto podujatia, alebo na inom mieste, ako bolo určené v rozhodnutí),  

- nesplnenie si povinností uložených rozhodnutím orgánu ochrany prírody (napr.  

    neodstránenie odpadkov po skončení verejného športového podujatia povoleného  

    rozhodnutím orgánu ochrany prírody),  

- nesplnenie si povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane prírody a krajiny (napr.  

   neoznámenie nálezu chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny, či hendikepovaného  

   chráneného živočícha,  neoznámenie výrubu drevín v prípadoch, keď zákon ukladá túto  

    povinnosť),  

- porušovanie návštevného poriadku národného parku alebo jaskyne (napr. pohyb mimo  

   určenej trasy v sprístupnenej jaskyni),  

- poškodzovanie a ničenie chránených častí prírody (napr. poškodzovanie jaskynnej výplne,  

   poškodzovanie chráneného stromu), 

- poškodzovanie a ničenie označenia chránených častí prírody (napr. poškodzovanie tabúľ so  

   štátnym znakom označujúcich prírodnú rezerváciu). 

 

  Sankcie za priestupky podľa zákona o ochrane prírody a krajiny: 

 

  Za niektoré priestupky je možné uložiť pokarhanie, za väčšinu však pokutu. 

Maximálna výška pokuty v blokovom konaní je do 300,- €, maximálna výška sankcie v 

správnom konaní je 9958,17 € a prepadnutie veci. Výška trov konania za prejednanie 

priestupku v správnom konaní je paušálne 16,- €. Ak sa účastník konania bez závažných 

dôvodov opakovane nedostaví na pojednávanie (prejednanie priestupku) alebo opakovane 

inak sťažuje postup (priestupkového) konania, môže mu orgán ochrany prírody uložiť 

poriadkovú pokutu do 331,93 €. Za protiprávny výrub drevín rastúcich mimo lesa je uloží 

orgán ochrany prírody okrem pokuty a trov konania aj finančnú náhradu do výšky ich 

spoločenskej hodnoty. Finančná náhrada za nelegálne vyrúbané dreviny je príjmom obce (táto 

je povinná použiť ju na účely starostlivosti o dreviny na území obce alebo na ďalšie zákonom 

vymedzené účely). Orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o priestupku povinnému uložiť, 

aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré 

bola pokuta uložená (napr. obnovu zničených biotopov národného alebo európskeho 

významu, výsadba zničených drevín a starostlivosť o ne, ošetrenie chráneného stromu a pod.) 

Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do 

výšky dvojnásobku uloženej pokuty. Ďalšiu pokutu možno uložiť do 1 roku odo dňa, keď sa 

mala povinnosť uložená v rozhodnutí o priestupku splniť. 
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 Skutkové podstaty správnych deliktov sú uvedené v §90 ods. 1 až ods. 3 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Sú v podstate rovnaké, alebo podobné, ako pri priestupkoch. 

Rozdelené sú do 3 pásiem podľa závažnosti a výšky možnej sankcie. Maximálna výška 

sankcie, ktorú možno uložiť za spáchanie správneho deliktu proti zákonu o ochrane prírody a 

krajiny je do 33193,91 € a prepadnutie veci. Osoba, voči ktorej orgán ochrany prírody 

rozhodnutím vyslovil výrok o porušení tohto zákona, je povinná uhradiť štátu trovy konania 

spojené s prerokovaním iného správneho deliktu paušálnou sumou vo výške 33,19 €. Za 

protiprávny výrub drevín rastúcich mimo lesa uloží orgán ochrany prírody okrem pokuty a 

trov konania aj finančnú náhradu do výšky ich spoločenskej hodnoty. Finančná náhrada za 

vyrúbané dreviny je príjmom obce (táto je povinná použiť ju na účely starostlivosti o dreviny 

na území obce alebo na ďalšie zákonom vymedzené účely). Orgán ochrany prírody môže v 

rozhodnutí o inom správnom delikte povinnému uložiť, aby v určenej lehote vykonal 

opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená (napr. 

obnovu zničených biotopov národného alebo európskeho významu, výsadba zničených drevín 

a starostlivosť o ne, ošetrenie chráneného stromu a pod.) Ak povinný v určenej lehote tieto 

opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej 

pokuty. Účastníkovi konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na pojednávanie 

(prejednanie iného správneho deliktu) alebo inak sťažuje postup konania o správnom delikte, 

môže orgán ochrany prírody uložiť poriadkovú pokutu do 331,93 €. Ak sa účastník konania 

bez závažných dôvodov opakovane nedostaví na pojednávanie alebo opakovane inak sťažuje 

postup konania, môže mu orgán ochrany prírody uložiť poriadkovú pokutu do 3319,39 €.  

 

 

12.2 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o lesoch 

 
 

  Podľa §63 zákona o lesoch sa  priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí 

okrem iného ten, kto na lesných pozemkoch: 

 

- táborí mimo vyznačených miest, 

- jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, 

motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest, alebo jazdí na 

bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy, 

- vstupuje do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených 

zákazom vstupu, 

- vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, 

výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické 

ošetrenie, 

- ruší ticho a pokoj, 
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- voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností alebo 

iné domáce zvieratá, 

- vykonáva terénne úpravy, buduje chodníky, narúša pôdny kryt,  

- zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom 

pásme mimo vyznačených miest, 

- fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva 

vzniku požiaru, 

- organizuje verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia v rozpore s osobitným 

zákonom (napr. v rozpore so zákonom o organizovaní verejných športových podujatí),  

- manipuluje s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie, 

- ťaží stromy alebo kry, alebo stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na 

zemi, odnáša alebo odváža, 

- zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi, 

- vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov, 

- neoprávnene používa alebo poškodzuje lesný majetok. 

 

 Za priestupky možné podľa zákona o lesoch uložiť blokovú pokutu do výšky 70,- €. 

Pokuta v správnom konaní je podľa závažnosti v pásmach do 165,- €, do 1.000,- € a do 

3.320,- €. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

Výška trov konania za prejednanie priestupku v správnom konaní je paušálne 16,- €. 

V rozkaznom konaní sa trovy konania neukladajú. Predpokladom je, že vinník nepodá proti 

rozkazu odpor a zaplatí uloženú sankciu. Ak sa účastník konania bez závažných dôvodov 

opakovane nedostaví na prejednanie priestupku alebo opakovane inak sťažuje postup konania, 

môže mu orgán ochrany prírody uložiť poriadkovú pokutu podľa zákona o správnom konaní 

do 165,- € a to aj opakovane. 

 

  Správne delikty podľa zákona o lesoch: orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

uloží podľa §64 zákona o lesoch pokutu od 165,- € do 99.580,- € právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá okrem iného: 

 

- využíva lesné pozemky na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia 

orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania 

(napr. nelegálne postaví rekreačnú chatu na lesnom pozemku), alebo znemožňuje, 

alebo obmedzuje ich využívanie na plnenie funkcií lesa, 

- poškodzuje lesný majetok alebo inak sťažuje prevádzku lesného hospodárstva, 

- neplní iné povinnosti ustanovené zákonom lesoch alebo uložené na jeho základe, alebo 

opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej 

služby. 

 

 Podľa§65 zákona o lesoch pri ukladaní pokuty a určení jej výšky sa prihliada najmä na 

závažnosť, spôsob a čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a 

prístup právnických osôb alebo dotknutých fyzických osôb - podnikateľov k odstraňovaniu 

následkov a k prijatým opatreniam. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v 

rozhodnutí o uložení pokuty za priestupok alebo iný správny delikt súčasne nariadiť, aby v 

určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré 

bola pokuta uložená. Tomu, kto opakovane poruší počas 3 rokov od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola pokuta už uložená, 

alebo nevykoná uložené opatrenia, sa uloží ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice 

pokuty podľa §63 a §64 zákona o lesoch.  Uložením pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe 
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- podnikateľovi alebo fyzickej osobe nie je dotknutá ich trestná zodpovednosť, ako aj trestná 

zodpovednosť ich zamestnancov. 

 

 

12.3 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o poľovníctve 
 

 

  Podľa §76 ods. 1 zákona o poľovníctve sa priestupku na úseku poľovníctva dopustí 

okrem iného ten, kto: 

 

- porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa §24 zákona 

o poľovníctve (napr. plaší zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobuje zveri poranenie, 

stres, ruší ju pri hniezdení alebo kladení mláďat alebo vykonáva činnosti, ktoré 

pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, poškodzuje alebo ničí 

poľovnícke zariadenia - napr. posedy, krmelce, voľne púšťa psa, vypaľuje kroviská, 

remízky, trávu, burinu a suché tŕstie alebo rúbe a vyrezáva remízky a kroviská, jazdí v 

poľovnom revíri na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle 

alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem 

cestnej premávky), 

- neplní opatrenia orgánov štátnej správy poľovníctva. 

 

  Orgánom príslušným na prejednanie priestupkov je okresný úrad (pozemkový a lesný 

odbor), v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný. Za priestupky môže okresný 

úrad uložiť pokarhanie, peňažnú pokutu od 30,- € do 3000,- €, zákaz činnosti až na 1 rok a 

odňatie veci. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o 

priestupkoch. Výška trov konania za prejednanie priestupku v správnom konaní je paušálne 

16,- €. V rozkaznom konaní sa trovy konania neukladajú. Predpokladom je, že vinník nepodá 

proti rozkazu odpor a zaplatí uloženú sankciu. Ak sa dopustí fyzická osoba priestupku do 

dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená sankcia, môže jej byť uložená 

pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty alebo namiesto pokarhania peňažná pokuta. 

Účastníkovi priestupkového konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na 

prejednanie priestupku alebo inak sťažuje postup konania, môže okresný úrad uložiť 

poriadkovú pokutu do 60,- €. Ak sa účastník konania bez závažných dôvodov opakovane 

nedostaví na pojednávanie alebo opakovane inak sťažuje postup konania, môže mu orgán 

štátnej správy poľovníctva uložiť poriadkovú pokutu do 300,- € .  
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  Správne delikty podľa zákona o poľovníctve: Na základe ustanovení §78 zákona o 

poľovníctve pokutu od 5000,- € do 15000,- € uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá okrem iného: 
 

- porušuje povinnosti alebo zákazy na úseku ochrany poľovníctva (§ 24 zákona o  

poľovníctve),  

- neoznámi Policajnému zboru nález usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v rozpore so  

zákonom o poľovníctve; pri celoročne chránenej zveri aj orgánu ochrany prírody a 

krajiny. 

  

   V rozhodnutí o uložení pokuty môže okresný úrad určiť aj lehotu na odstránenie 

zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, okresný úrad môže uložiť 

ďalšiu pokutu do 3000,- €. Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta 

uložená, okresný úrad uloží pokutu až do dvojnásobku uvedenej sumy. Pri určovaní pokuty sa 

prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania. 

Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania okresný úrad berie do úvahy jeho povahu, 

možný vplyv na zver a jej prostredie, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie 

zákona o poľovníctve. 

 

 

12.4 Niektoré priestupky a správne delikty podľa zákona o organizovaní  

        verejných športových podujatí 

 
 

  Cieľom zákona o organizovaní verejných športových podujatí je predovšetkým zaistiť 

bezpečnosť účastníkov a divákov verejných športových podujatí s hromadnou účasťou, ako sú 

napr. ligové, či medzinárodné futbalové alebo hokejové zápasy, pri ktorých dochádza často 

k diváckemu násiliu. Mnoho priestupkov a správnych deliktov podľa uvedeného zákona sa 

týka najmä zanedbania povinností organizátora. Verejné turistické, športové a spoločenské 

podujatia organizované vo voľnej prírode majú väčšinou iný charakter.  

 

  Z toho pohľadu je preto potrebné spomenúť pri organizovaní verejných podujatí vo 

voľnej prírode nesplnenie si oznamovacej povinnosti voči obci podľa §4 ods. 1 zákona 

o organizovaní verejných športových podujatí. Neoznámenie verejného športového podujatia 

je priestupok podľa §25 ods.1 písm. a) citovaného zákona s možnou pokutou do 300,- eur 

a zákaz činnosti do 2 rokov (napr. zákaz organizovania takýchto podujatí). Ak bol tento 

priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 500,- eur a 

zákaz činnosti do 5 rokov; na rizikovom podujatí do 1000,- eur a zákaz činnosti do 5 rokov.  

Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú orgány Policajného zboru. Na priestupky a ich 

prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.pexels.com  

http://www.pexels.com/


95 

 

  Ak by si oznamovaciu povinnosť nesplnila právnická osoba (napr. turistický alebo 

športový klub) alebo fyzická osoba – podnikateľ, jednalo by sa o správny delikt podľa §24 

ods.1 písm. a) zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Za takýto správny delikt 

môže okresný úrad v sídle kraja  uložiť pokutu do 2000,- eur. Ak bol tento správny delikt 

spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 4000,- eur; na rizikovom 

podujatí do 50000,- eur. 

 

 

12.5. Niektoré trestné činy proti životnému prostrediu 

 
 

  Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon menuje v §300 až §310 trestné činy proti 

životnému prostrediu.  Podľa §300 ods.3 trestného zákona je napr. trestným činom 

neoprávnené postavenie stavby v chránenom území.  

 

  V §305  trestného zákona sú uvedené trestné činy porušovania ochrany rastlín 

a živočíchov. Takéhoto trestného činu sa dopustí ten, kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom 

rozsahu: 

- poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo 

zničí jej biotop, 

- usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí 

jeho biotop a obydlie, 

- poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo 

- ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh. 

 

Poznámka: Ochrana rastlín podľa ustanovenia tohto § sa týka aj drevín, ktoré sú chránenými 

rastlinami. O exemplároch sa vždy hovorí v prípade druhov, ktoré sú chránené 

medzinárodnými dohovormi, napr. dohovorom CITES. Prírodnými biotopmi sú myslené 

biotopy národného významu alebo biotopy európskeho významu.  

 

  V prípade, že by spoločenská hodnota zničených chránených druhov rastlín, drevín, 

ktoré sú chránenými rastlinami, chránených druhov živočíchov, exemplárov, biotopov 

národného významu, biotopov európskeho významu, presahovala sumu 2.660,- € (škoda 

väčšia), môže sa jednať o trestný čin  podľa §305 ods.1 trestného zákona. Podľa §124 ods.3 

trestného zákona pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn 

ekologickej ujmy (napr. spoločenskej hodnoty chránených druhov, biotopov národného alebo 

európskeho významu, alebo spoločenskej hodnoty drevín, chránených nerastov a skamenelín, 

atď.) a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie 

životného prostredia do predošlého stavu.   
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  Podľa §305 ods. 2 trestného zákona sa trestného činu dopustí ten, kto v rozpore so 

všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými 

predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, 

motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo 

poľnohospodárskom pozemku. Ako trestný čin sa tento skutok posudzuje obvykle vtedy, ak 

páchateľ touto jazdou vozidlom spôsobí aj nejakú škodu na prírodnom prostredí. Pokiaľ sa 

zistí, že nejde o trestný čin, postihuje sa takéto konanie, ako priestupok, alebo správny delikt. 

   

Podľa §306 ods.1 trestného zákona sa trestného činu porušovania ochrany stromov 

a krov dopustí ten, kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 

lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a 

krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe.  

 

Poznámka: Toto ustanovenie trestného zákona sa týka ochrany drevín rastúcich mimo lesa, 

ochrany drevín rastúcich na lesných pozemkoch a tiež ochrany chránených stromov. Výška 

škody (ekologickej ujmy) sa v prípade drevín rastúcich mimo lesa a v prípade chránených 

stromov počíta podľa vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny (vyhláška 

MŽP SR č. 24/2003 Z.z.) V prípade ostatných drevín rastúcich na lesnom pozemku sa výška 

škody ráta podľa právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva. 

 

V §310 trestného zákona je uvedený trestný čin pytliactva, ktorého sa dopustí ten, kto 

neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, 

že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo 

zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie 

zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené. 

 

Inými trestnými činmi na úseku životného prostredia sú napr. neoprávnené nakladanie 

s odpadmi, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok, porušovanie ochrany vôd 

a ovzdušia, týranie zvierat, únik organizmov, šírenie nákazlivej choroby rastlín alebo zvierat 

atď. 
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13. Užitočné internetové stránky 
 

www.sopsr.sk – stránka Štátnej ochrany prírody SR, obsahuje aj zoznamy chránených častí  

                           prírody, informácie o územiach európskeho významu a chránených vtáčích  

                           územiach, aktuálne informácie o otázkach ochrany prírody a krajiny  

      ako aj kontakty na organizačné zložky ŠOP SR (správy národných parkov  

                 a správy chránených krajinných oblastí), 
 

www.smopaj.sk – stránka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, na ktorej sa  

                               nachádza aj štátny zoznam osobitne chránených častí prírody (chránených  

          území a chránených stromov), 
 

www.ssj.sk – stránka ŠOP SR - Správy slovenských jaskýň, 
 

www.enviro.gov.sk  - stránka Ministerstva životného prostredia SR, 
 

www.enviroportal.sk - stránka o životnom prostredí, stránku spravuje Slovenská agentúra  

                                        životného prostredia, 
 

www.sazp.sk – stránka Slovenskej agentúry životného prostredia, 

 

www.sizp.sk – stránka Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
 

www.mpsr.sk – stránka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
 

www.lesy.sk – stránka Lesov Slovenskej republiky, š.p., 
 

www.forestportal.sk – informácie o lesoch – stránku spravuje Národné lesnícke centrum  

                                       Zvolen, 
 

http://gis.nlcsk.org/lgis/ - lesnícky geografický informačný systém – mapy a priestorové  

                                           informácie o lesných celkoch – spravuje Národné lesnícke centrum  

                                           Zvolen, 

 

www.polovnictvo.sk – stránka Slovenského poľovníckeho zväzu, 
 

www.polovnictvo.com – poľovnícka informačná databáza, 

  

www.kst.sk – stránka Klubu slovenských turistov, 
 

www.minv.sk - stránka Ministerstva vnútra SR, na ktorej sú aj kontakty a informácie o  

       okresných úradoch a kontakty na ne, 
 

https://www.slov-lex.sk – stránka, kde nájdete vždy aktualizované právne predpisy, 
 

www.seminare.weebly.com – Ing. Martina Ďurišová – Trenčiansky vzdelávací servis  

                                                    (aktuálne ponuky odborných publikácií a vzdelávania,  

      ukážky z publikácií, objednávky, kontakty, referencie) 
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14. Záver 

 
 

  Verím, že Vám táto príručka pomôže organizovať a vykonávať turistické, športové 

a rekreačné aktivity v prírode tak, aby viedli k zachovaniu prírodných krás a rozmanitosti 

a zároveň aby boli v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o lesoch, 

zákonom o poľovníctve a so zákonom o organizovaní verejných športových podujatí. Dúfam, 

že napomôže k lepšej komunikácii medzi návštevníkmi prírody, turistami, športovými klubmi 

a organizáciami na jednej strane a vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov a orgánmi 

špecializovanej štátnej správy na druhej strane.  

 Pokiaľ by ste mali nejaké návrhy, alebo pripomienky k jej obsahu, budem rád, keď ma 

budete kontaktovať e-mailom (miroslavduris@zoznam.sk, md.tvs@post.sk). Svoje publikácie 

by som rád neustále aktualizoval a zlepšoval, aby mohli byť užitočné všetkým, ktorí ich budú 

používať. 

Som vďačný Bohu – Otcovi môjho Pána Ježiša Krista za všetku nádheru a dokonalosť 

Jeho stvorenia, ktorá nás obklopuje. Ďakujem Mu aj za to, ako múdro a starostlivo riadi svet, 

v ktorom žijeme. Prajem si, aby sme všetko to, čo Pán Boh stvoril a zveril nám ľuďom, 

spravovali a zveľaďovali na Jeho slávu. 

   

 

 

        Ing. Miroslav Ďuriš 

 

V Trenčíne 7. januára 2021 
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