
VZOR

ZÁMER SPRÍSTUPNENIA JASKYNE

A. Textová časť
1. Základné údaje
1.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá plánuje sprístupniť jaskyňu.
1.2 Názov jaskyne  spolu s poznámkou, či ide o prírodnú pamiatku alebo národnú prírodnú pamiatku.
1.3 Okres, obec, katastrálne územie (prípadne údaje o vlastníkovi dotknutého pozemku, č. parcely, č. lesného

porastu).
1.4 Termín spracovania projektovej dokumentácie.
1.5 Plánovaný začiatok a dokončenie sprístupňovacích prác.  
1.6 Vymedzenie časti jaskyne, ktorá je navrhovaná na sprístupnenie.

2. Prieskum a výskum jaskyne
2.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prieskum alebo výskum vykonala.
2.2 Výsledky prieskumu a výskumu, zhodnotenie celkového stavu poznatkov, ktoré obsahuje najmä výstižný opis

geologických pomerov, morfológie a genézy jaskynných priestorov, výplne, jaskynnej klímy, hydrologických a
biologických pomerov, paleontologických a archeologických nálezov, významných historických údajov, prob-
lematika ochrany jaskyne, termíny vykonaných výskumov/prieskumov.

3. Plánované úpravy, prevádzkové zabezpečenie
3.1 Povrchové objekty – existujúce a plánované objekty, spôsob riešenia hygienického zariadenia pre personál

jaskyne, návštevníkov alebo frekventantov liečby.
3.2 Úprava vchodu do jaskyne – spôsob terénnej úpravy a uzatvorenia hlavného vchodu, prípadne ďalších vchodov

do jaskyne.
3.3 Plánované technické úpravy v jaskyni – schody, zábradlia, rebríky a iné technické prvky, prípadné zásahy do

morfológie jaskynných priestorov, spôsob vyznačenia prehliadkovej trasy a možnej únikovej cesty z jaskyne.
3.4 Spôsob osvetlenia jaskynných priestorov.
3.5 Spôsob označenia lokality – normalizovaná tabuľa, textová tabuľa, náučné panely.
3.6 Spôsob zabezpečenia sledovania fyzikálno-chemických vlastností jaskynného ovzdušia pre potreby ochrany

prírody a prirodzenej radiácie jaskynného prostredia.
3.7 Spôsob zabezpečenia vykonávania  systematického prieskumu a výskumu.
3.7 Zdravotnícke zabezpečenie.
3.8 Spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.

4. Návrh návštevnosti – najmä plánovaný maximálny počet návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe
na jeden vstup, počet vstupov za deň, čas pobytu osôb v jaskyni, čas otvorenia jaskyne, počet sprievodcov.

B. Mapová časť
1. Situačná mapa alebo kópia katastrálnej mapy so zakreslením vchodu a prístupovej trasy na povrchu.
2. Speleologická mapa jaskyne vhodnej mierky, ktorá umožňuje znázorniť všetky potrebné náležitosti s návrhom

prehliadkovej trasy, plánovaných úprav a technických zariadení.

Príloha č. 14 
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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VZOR

CIACHA:

Rozmer – kruh s priemerom 6,5 cm

ŠOP – štátna ochrana prírody

BB – označenie sídla orgánu ochrany prírody 

1 – číslo exemplára ciachy

Poznámka:

Údaje uvedené na ciache musia byť nad úrovňou podkladu.

Príloha č. 15
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ŠOP
BB – 1
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 OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU

Štátny zoznam zahŕňa
1. prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,
2. databázu chránených území a chránených stromov,
3. zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

1. Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov

Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje
a) poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c) druh chráneného územia,
d) stupeň ochrany chráneného územia,
e) zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
f) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného

stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
g) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného

pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),
h) predmet ochrany – účel vyhlásenia,
i) príslušnosť chráneného územia k súvislej európskej sústave chránených území.

2. Databáza chránených území a chránených stromov

Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje
a) evidenčné číslo štátneho zoznamu,
b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c) druh chráneného územia,
d) stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
e) predmet ochrany – účel vyhlásenia,
f) údaje o ochrannom pásme,
g) začlenenie do geomorfologickej jednotky,
h) obec, katastrálne územie, okres, kraj,
i) výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
j) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného

stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
k) údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
l) súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému

chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
m) súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).

3. Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch

Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje
a) právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,
b) mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,
c) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,
d) výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,
e) oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,
f) súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,
g) doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného

stromu.

Príloha č. 16
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY

A. Označenie chránených území a ich ochranných pásiem

Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.

Rozmery tabule sú: 40 × 30 cm.

B. Označenie chránených stromov

Rozmery tabule sú: 15 × 10 cm.

CHRÁNENÝ
STROM

NÁRODNÝ PARK
NÍZKE TATRY

CHRÁNENÁ
KRAJINNÁ OBLASŤ

POĽANA

Príloha č. 17 
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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 OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ
A PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O NÁRODNÝ PARK

  1. Všeobecná časť
1.1 Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce územnú ochranu prírody a krajiny
1.2 Organizačné a správne zabezpečenie územnej ochrany prírody a krajiny
1.3 Zoznam odbornej literatúry
1.4 Vyhodnotenie pripomienkového konania
1.5 Zhodnotenie vzťahu na územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu a dotknutých obcí

  2. Súčasný stav chráneného územia
2.1 Geografické vymedzenie v Základnej mape Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
2.2 Všeobecná charakteristika prírodných pomerov
2.3 Geologické pomery
2.4 Geomorfologické pomery
2.5 Klimatické pomery
2.6 Hydrologické pomery
2.7 Pôdne pomery
2.8 Rastlinstvo
2.9 Živočíšstvo

  3. Pasport významných častí prírody a krajiny
3.1 Pasport chránených častí prírody s vyšším stupňom ochrany, aký je v chránenej krajinnej oblasti alebo

v národnom parku (prírodné rezervácie, prírodné pamiatky vrátane jaskýň a prírodných vodopádov,
národné prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, chránené areály, chránené krajinné prvky,
chránené stromy)

3.2 Pasport častí prírody navrhovaných na ochranu
3.3 Pasport významných abiotických javov
3.4 Pasport území medzinárodného významu
3.5 Mapa významných častí prírody a krajiny (M 1 : 50 000)

  4. Priemet antropogénnej činnosti
4.1 Opis socioekonomických aktivít (priemysel, energetika, doprava, banská činnosť a činnosť vykonávaná

banským spôsobom, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybár-
stvo, cestovný ruch a rekreačno-športové aktivity a osídlenie)

4.2 Pasport najzávažnejších bariérových prvkov
4.3 Mapa najzávažnejších bariérových prvkov (M 1 : 50 000)

  5. Ekologicko-funkčné členenie územia
5.1 Vymedzenie a hodnotenie biotopov a ich komplexov

5.1.1 Vymedzenie biotopov a ich komplexov
5.1.2 Prírodoochranné a socioekonomické hodnotenie biotopov a ich komplexov
5.1.3 Mapa biotopov a ich komplexov (M 1 : 50 000)

5.2 Vymedzenie a pasport ekologicko-funkčných priestorov
5.2.1 Vymedzenie a hodnotenie ekologicko-funkčných priestorov
5.2.2 Pasport ekologicko-funkčných priestorov
5.2.3 Mapa ekologicko-funkčných priestorov (M 1 : 50 000)

  6. Zónovanie
6.1 Vymedzenie a pasport zón

6.1.1 Vymedzenie zón
6.1.2 Pasport zón

6.2 Prehľad vlastníckych vzťahov v jednotlivých zónach
6.3 Mapa zón (M 1 : 50 000)
6.4 Mapy zón v katastrálnej mape

Príloha č. 18
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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  7. Vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany a starostlivosti

  8. Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu

  9. Zásady starostlivosti o územie chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku
9.1 Starostlivosť o ovzdušie
9.2 Starostlivosť o reliéf a pôdu
9.3 Starostlivosť o vodné plochy a vodné toky
9.4 Starostlivosť o biologickú diverzitu

 9.4.1 Starostlivosť o ekosystémy 
 9.4.2 Starostlivosť o rastliny a živočíchy

9.5 Starostlivosť o krajinu
9.6 Environmentálna výchova
9.7 Vedeckovýskumná činnosť
9.8 Monitoring a informačný systém
9.9 Inštitucionálna starostlivosť a organizačný manažment
9.10 Medzinárodná spolupráca

10. Zásady starostlivosti o významné časti prírody a krajiny

11. Návrh opatrení na zabezpečenie programu starostlivosti

12. Organizačné a finančné zabezpečenie programu starostlivosti
12.1 Návrh riešenia ekonomických a organizačných otázok
12.2 Kvantifikácia nákladov na realizáciu programu starostlivosti

13. Prílohy
13.1 Prehľad vlastníckych práv k lesným pozemkom podľa lesných užívateľských celkov (osobitne pre národný

park a pre jeho ochranné pásmo)
13.2 Prehľad kategórií lesov
13.3 Prehľad vlastníckych práv k pôdnemu fondu podľa katastra nehnuteľností
13.4 Mapa lesných užívateľských celkov (M 1 : 50 000)
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 OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU,
PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ 

PAMIATKU A CHRÁNENÝ STROM

  1. Základné identifikačné údaje
1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu chráneného územia alebo chráneného stromu
1.2 Druh a názov chráneného územia alebo chráneného stromu 
1.3 Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo chráneného stromu
1.4 Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
1.5 Celková výmera chráneného územia alebo chráneného stromu, ako aj ochranného pásma a výmera

v členení podľa druhov pozemkov, foriem vlastníctva a zón
1.6 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

  2. Súčasný stav chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma
2.1 Predmet ochrany a jeho stručná charakteristika
2.2 Zhodnotenie stavu (prírodné pomery, spôsoby využívania, doterajšia starostlivosť)
2.3 Rozbor príčin nežiaducich javov a vývoja
2.4 Členenie chráneného územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny

  3. Ciele starostlivosti o chránené územie, chránený strom a ich ochranné pásma
3.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

  4. Navrhované opatrenia starostlivosti
 4.1  V oblasti legislatívy (napríklad novelizácia predpisu)
 4.2 V oblasti výskumu (doplnenie chýbajúcich údajov)
 4.3 V oblasti monitoringu
 4.4 V oblasti praktickej starostlivosti (preventívne opatrenia, asanačné, rekonštrukčné a regulačné zásahy

a pod.)
 4.5 V kultúrno-výchovnej oblasti (sprístupnenie, náučné využitie a pod.)

  5. Plán opatrení
5.1 Postup a priority programu starostlivosti podľa zón
5.2 Časový harmonogram opatrení s určením zodpovednosti
5.3 Kalkulácia nákladov na jednotlivé opatrenia

  6. Záverečné údaje
6.1 Použité podklady a zdroje informácií
6.2 Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
6.3 Údaje o spracovateľovi programu starostlivosti

  7. Prílohy
 7.1 Mapa biotopov (M 1 : 10 000 alebo katastrálna mapa)
 7.2 Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón (M 1 : 10 000 alebo katastrálna mapa)
 7.3 Mapa chráneného územia s navrhovanými opatreniami starostlivosti (M 1: 10 000 alebo katastrálna

mapa)
7.4 Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s majiteľmi dotknutých pozemkov
7.5 Schvaľovací protokol programu starostlivosti

Príloha č. 19
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Strana 290 Zbierka zákonov č. 24/2003 Čiastka 13

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI 
O ÚZEMIE PATRIACE DO SÚVISLEJ EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

  1. Základné údaje
1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu alebo kód územia
1.2 Kategória a názov územia
1.3 Platný právny predpis o vyhlásení územia patriaceho do súvislej európskej sústavy chránených území

alebo medzinárodný právny predpis, na ktorého základe bolo vyhlásené územie medzinárodného významu
1.4 Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
1.5 Celková výmera územia a výmera v členení podľa druhov pozemkov

  2. Súčasný stav chráneného územia
2.1 Prírodné pomery (abiotické pomery, biotopy, flóra a fauna – historické a súčasné)
2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny
2.3 Vlastnícke a užívateľské vzťahy
2.4 Plány a súvisiace právne predpisy, vzťah k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým

obciam
2.5 Prehľad subjektov a zariadení
2.6 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) ovplyvňujúce územie v minulosti a súčasnosti,

pozitívne a negatívne faktory

  3. Hodnotenie a členenie
3.1 Ekologické hodnotenie
3.2 Socioekonomické hodnotenie
3.3 Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny

  4. Ciele a opatrenia
4.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
4.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
4.3 Navrhované opatrenia a regulatívy s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  5. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

  6. Záverečné údaje
 6.1 Použité podklady a zdroje informácií
 6.2 Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s vlastníkmi dotknutých pozemkov
 6.3 Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, zainteresovaných subjektov

a vlastníkov pozemkov
 6.4 Doklad potvrdzujúci schválenie programu starostlivosti

  7. Prílohy
7.1 Súpis parciel
7.2 Plochová tabuľka lesného pôdneho fondu podľa LHP
7.3 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
7.4 Realizácia manažmentových opatrení
7.5 Mapa biotopov
7.6 Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

Poznámka:

Program starostlivosti o územia do 1 000 ha sa vypracúva spravidla v mierke 1 : 5 000 alebo 1 : 10 000, o územia
väčšie ako 1 000 ha v mierke 1 : 25 000 alebo 1 : 50 000.

Príloha č. 20
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE,
PRÍRODNEJ PAMIATKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ
PAMIATKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA, 
ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU 

A CHRÁNENÉHO STROMU

1. Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie,
národnej prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny
chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (ďalej len „chránené územie“) alebo chráneného stromu
a ich ochranného pásma
1.1 Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu

1.1.1 Východiskové údaje
a) základné údaje
b) podmienky ochrany
c) charakteristika prírodných hodnôt

1.1.2 Časový prehľad vykonaných opatrení
1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu

a) zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb
záchrany

b) stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti – poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom
je potrebné zhodnotiť zdravotný stav a statiku)

c) zhodnotenie poznania prírodných hodnôt
d) zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany

1.2 Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu
1.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

2. Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia
2.1 V oblasti legislatívy
2.2 V oblasti praktickej starostlivosti
2.3 V oblasti monitoringu
2.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
2.5 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

3. Záverečné údaje
3.1 Použité podklady a zdroje informácií
3.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov
3.3 Schvaľovací protokol programu záchrany

4. Prílohy
4.1 Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katas-

trálnych a lesníckych máp (nevzťahuje sa na chránený strom)
4.2 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
4.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu

Príloha č. 21
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH 
DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV

1. Súčasný stav
1.1 Rozšírenie a stav populácie

1.1.1 Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
1.1.2 Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle
1.1.3 Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky
1.1.4 Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku
1.1.5 Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite

1.2 Biologické a ekologické nároky
1.2.1 Rastliny

a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
c) konkurenčné vzťahy

1.2.2 Živočíchy
a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme
b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej

republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období
e) konkurenčné vzťahy

1.3 Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných
a antropogénnych faktorov)

1.4 Doterajšie zabezpečenie ochrany
a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
c) formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia

 2. Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu

 3. Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia 
 3.1 V oblasti legislatívy
 3.2 V oblasti praktickej starostlivosti
 3.3 V oblasti monitoringu
 3.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
 3.5 V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa 

(ex situ)
 3.6 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

 4. Záverečné údaje
 4.1 Použité podklady a zdroje informácií
 4.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy

 
 5. Prílohy

 5.1 Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1 : 3 000 000)
 5.2 Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného

druhu s mierkou úmernou veľkosti chráneného územia alebo nechránenej lokality
 5.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu

Príloha č. 22
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKEJ STABILITY

A. Územný priemet ochrany prírody a krajiny
1. Prírodné pomery (najmä geologické, geomorfologické, hydrologické pomery, fytogeografické a zoogeografické

začlenenie územia)

2. Pasport významných častí prírody a krajiny
2.1 Osobitne chránené časti prírody a krajiny

2.1.1 Chránené krajinné oblasti
2.1.2 Národné parky a ich ochranné pásma
2.1.3 Chránené areály a ich ochranné pásma
2.1.4 Národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie a ich ochranné pásma
2.1.5 Národné prírodné pamiatky a prírodné pamiatky vrátane jaskýň a prírodných vodopádov a ich

ochranné pásma
2.1.6 Chránené vtáčie územia
2.1.7 Chránené stromy a ich ochranné pásma
2.1.8 Chránené krajinné prvky
2.1.9 Územia medzinárodného významu

2.2 Časti prírody pripravované na ochranu
2.3 Významné krajinné prvky

2.3.1 Mezoformy a mikroformy reliéfu
2.3.2 Mokrade, vodné a pobrežné ekosystémy
2.3.3 Ochranné lesy a lesy osobitného určenia (s výnimkou imisných)
2.3.4 Parky a aleje (mimo intravilánov)
2.3.5 Brehové porasty
2.3.6 Medze a remízky
2.3.7 Terasy
2.3.8 Lúčne spoločenstvá 

2.4 Lokality s výskytom chránených a ohrozených druhov
2.4.1 rastlín
2.4.2 živočíchov

2.5 Mapa významných častí prírody a krajiny (M 1 : 50 000)

4. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

B. Územný priemet zaťaženia prírody a krajiny
1. Pasport vybraných bariérových prvkov

1.1 vo vodných tokoch a pobrežných ekosystémoch (regulácie toku, priečne konštrukcie, umelé zdrže,
absencia pobrežnej drevinnej vegetácie, znečistenie podzemných a povrchových vôd),

1.2 v lesných ekosystémoch (lesná dopravná sieť, lesy osobitného určenia z titulu imisií, lesné monokultúry
na nepôvodných stanovištiach),

1.3 v agroekosystémoch (územia postihnuté eróziou, územia s aktívnymi svahovými pohybmi, trvalé plošné
výsadby nepôvodných druhov, kontaminácia pôd),

1.4 súvisiacich s osídlením (kolízia migračných trás živočíchov s komunikáciami, vzdušné elektrické vede-
nia 22 kV s lineárne usporiadanými konzolami, odkaliská, skládky, vleky, lanovky, oblasti ohrozené
imisiami).

 2. Súčasná krajinná štruktúra
2.1 Orná pôda
2.2 Trvalé trávne porasty
2.3 Nelesná stromová a krovinná vegetácia
2.4 Lesy
2.5 Vody
2.6 Zastavané a antropogénnou činnosťou pozmenené plochy (vrátane záhradkárskych osád, rekreačnej

zástavby, hydromelioračných stavieb, banských diel, skládok a výsypiek)

Príloha č. 23
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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3. Mapa vybraných bariérových prvkov (M 1 : 50 000)

4. Mapa súčasnej krajinnej štruktúry (M 1 : 50 000)

C. Územný priemet ekologickej stability krajiny
1. Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy

 
2. Abiokomplexy

 
3. Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny

3.1 Plochy ekologicky nestabilné
3.1.1 Orná pôda s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny (do 15 %)
3.1.2 Územia postihnuté eróziou
3.1.3 Územia pod vplyvom svahových pohybov
3.1.4 Územia degradačne postihnuté antropogénnou činnosťou (lomy, skládky, výsypky, zastavané

územia, záhradkárske a chatové lokality)
3.1.5 Lesy osobitného určenia z titulu imisií

3.2 Plochy ekologicky stredne stabilné
 3.2.1 Trvalé trávne porasty s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny

(pod 10 %)
 3.2.2 Lesné monokultúry na nepôvodných stanovištiach
 3.2.3 Plošné výsadby nepôvodných druhov vrátane poľnohospodárskych kultúr (okrem bodov 3.1.1

a 3.2.1)
 3.3 Plochy ekologicky stabilné (všetky ostatné plochy okrem plôch uvedených v bodoch 3.1 a 3.2)

 3.3.1 Biocentrá
 3.3.2 Biokoridory
 3.3.3 Ostatné ekologicky stabilné plochy

 
 4. Mapa ekologickej stability krajiny (M 1 : 50 000)

D. Návrh opatrení
 1. Opatrenia ochrany prírody a krajiny

 1.1 Návrh chránených krajinných prvkov
 1.2 Regulatívy ochrany významných častí prírody a krajiny v členení podľa tejto prílohy časti A bodov 2.2

až 2.4
 

2. Regulatívy na zvýšenie ekologickej stability krajiny (spracúva sa len pre plochy nestabilné a stredne stabilné)
 2.1 Opatrenia na elimináciu vybraných bariérových prvkov
 2.2 Opatrenia na zvýšenie ekologickej stability krajiny pre jednotlivé plochy
 2.3 Mapa ekostabilizačných opatrení krajiny (M 1 : 50 000)
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OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

A. Územný priemet ochrany prírody a krajiny
1. Prírodné pomery (obdobne ako v prílohe č. 23 časti A bode 1)

2. Pasport významných častí prírody a krajiny riešeného územia (obdobne ako v prílohe č. 23 časti A bode 2)

3. Kultúrnohistoricky hodnotné formy osídlenia a hospodárskeho využívania územia
3.1 Poľnohospodárske sídla (kopaničiarske, laznícke)
3.2 Ovocné sady (extenzívne, s miestnymi odrodami)
3.3 Vinice

4. Mapa významných častí prírody a krajiny (M 1:10 000)

5. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce

B. Územný priemet zaťaženia prírody a krajiny
1. Pasport vybraných bariérových prvkov (obdobne ako v prílohe č. 23 časti B bode 1)

2. Opis súčasnej krajinnej štruktúry (obdobne ako v prílohe č. 23 časti B bode 2)

3. Mapa vybraných bariérových prvkov (M 1 : 10 000)

4. Mapa súčasnej krajinnej štruktúry (M 1 : 10 000)

C. Územný priemet ekologickej stability krajiny
1. Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy (obdobne ako v prílohe č. 23 časti C bode 1)

2. Abiokomplexy (obdobne ako v prílohe č. 23 časti C bode 2)

3. Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny (obdobne ako v prílohe č. 23 časti C bode 3)

4. Mapa ekologickej stability krajiny (M 1 : 10 000)

D. Návrh opatrení
1. Program ochrany prírody a krajiny (regulatívy ochrany významných častí prírody a krajiny okrem osobitne

chránených častí prírody a krajiny)
1.1 Významné krajinné prvky
1.2 Interakčné prvky
1.3 Genofondové plochy

2. Program tvorby krajiny
2.1 Opatrenie na elimináciu vybraných bariérových prvkov
2.2 Opatrenia na zvýšenie ekologickej stability krajiny pre jednotlivé plochy
2.3 Mapa ekostabilizačných opatrení (M 1:10 000)
2.4 Prehľad vlastníckych vzťahov podľa ich charakteru (štátne, súkromné a podobne)
2.5 V prípadoch určených osobitným predpisom1) aj nároky na pozemky, ktoré vyplývajú z opatrení podľa

tohto projektu alebo z projektu regionálneho územného systému ekologickej stability, a spôsob majetko-
voprávneho usporiadania

Príloha č. 24
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

1) § 2  písm. f) zákona  Slovenskej národnej  rady č. 330/1991 Zb.  o pozemkových  úpravách,  usporiadaní  pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom  fonde a  o  pozemkových  spoločenstvách.
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A
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI,

NÁRODNÉHO PARKU, JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA 
A CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

l. Základné údaje
1.1 Názov chráneného územia a ochranného pásma
1.2 Vymedzenie chráneného územia a ochranného pásma

1.2.1 Súpis územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, katastrálne územie)
1.2.2 Súpis listov katastrálnych, lesníckych a základných máp
1.2.3 Slovný popis hranice národného parku a jeho ochranného pásma, chránenej krajinnej oblasti

1.3 Prírodné pomery
1.4 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny
1.5 Výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma v členení podľa druhov pozemkov a zón
1.6 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

 
2. Zhodnotenie využívania územia s návrhom zásad hospodárenia a racionálneho využívania prírodných zdrojov

v území
2.1 Lesné hospodárstvo
2.2 Poľnohospodárstvo
2.3 Poľovníctvo a rybárstvo
2.4 Ťažba a ložiská rudných a nerudných nerastných surovín
2.5 Vodné hospodárstvo, zdroje podzemných vôd
2.6 Priemysel
2.7 Osídlenie
2.8 Rekreačné aktivity a cestovný ruch

3. Podrobnosti o ochrane 
3.1 Odôvodnenie ochrany
3.2 Ciele ochrany na dosiahnutie priaznivého stavu
3.3 Podrobnosti o podmienkach ochrany
3.4 Ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania príslušného stupňa ochrany s dlhodobým výhľadom

limitov, regulatív a opatrení

4. Návrh technického vybavenia územia
4.1 Opis technického vybavenia
4.2 Mapy technického vybavenia

5. Prílohy
5.1 Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
5.2 Prehľad pôdneho fondu podľa evidencie katastra nehnuteľností
5.3 Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov a zón
5.4 Celkový prehľad pôdneho fondu v chránenom území podľa okresov a zón
5.5 Plochová tabuľka lesného pôdneho fondu podľa LHP 
5.6 Situačný náčrt na Základnej mape Slovenskej republiky (M l : 50 000)
5.7 Katastrálne a lesnícke mapy s aktuálnym stavom katastra nehnuteľností
5.8 Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

Poznámka:

Vo všetkých častiach projektu národného parku sa údaje uvádzajú osobitne pre územie a samostatne pre ochranné
pásmo.

Príloha č. 25
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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B
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, 

PRÍRODNEJ PAMIATKY, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA 
A ICH OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje
1.1 Názov
1.2 Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.2.1 Súpis krajov a okresov, na ktorých území sa chránené územie nachádza
 1.2.2 Súpis katastrálnych území, na ktorých území sa chránené územie nachádza
1.2.3 Súpis listov katastrálnych a lesníckych máp s vymedzením hranice chráneného územia a jeho

ochranného pásma s uvedením aktuálneho stavu
1.2.4 Súpis listov základných máp (M 1 : 50 000) s vymedzením hranice chráneného územia a jeho

ochranného pásma
1.3 Výpis z lesných hospodárskych plánov
1.4 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny
1.5 Celková výmera chráneného územia a ochranného pásma v členení podľa druhov pozemkov a zón
1.6 Prírodné pomery
1.7 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2. Zhodnotenie základných antropogénnych vplyvov v území a v jeho kontaktnej zóne s návrhom zásad racionál-
neho využívania územia

3. Podrobnosti o ochrane
3.1 Odôvodnenie ochrany
3.2 Ciele ochrany na dosiahnutie priaznivého stavu
3.3 Podrobnosti o podmienkach ochrany
3.4 Ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania príslušného stupňa ochrany s dlhodobým výhľadom

limitov, regulatív a opatrení

4. Návrh technického vybavenia územia
4.1 Opis technického vybavenia 
4.2 Mapa technického vybavenia

5. Prílohy
5.1 Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
5.2 Základné údaje 
5.3 Súpis parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností
5.4 Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov a zón
5.5 Plochová tabuľka LHP podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa (len v prípade, ak sa územie nachádza

na lesnom pôdnom fonde)
5.6 Situačný náčrt na Základnej mape Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
5.7 Kópie katastrálnych máp podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením priebehu hraníc

chráneného územia a jeho ochranného pásma
5.8 Kópie porastových máp so zakreslením hranice chráneného územia a ochranného pásma (len v prípade,

ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde)
5.9 Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

Poznámka:

Projekt ochrany sa spracúva spoločne pre chránené územie a ochranné pásmo, len v bode 1 (základné údaje)
a v tabuľkových prehľadoch sa údaje uvádzajú osobitne pre územie a pre ochranné pásmo. V prípade prírodných
pamiatok – jaskýň a vodopádov – sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.
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C
OBSAH PROJEKTU OCHRANY

CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnu-
teľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu.
V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera
a podmienky ochrany.

2. Prílohy
2.1 Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma
2.2 Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M l : 50 000) 
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D
OBSAH PROJEKTU OCHRANY

CHRÁNENÉHO KRAJINNÉHO PRVKU

1. Základné údaje
1.1 Názov
1.2 Vymedzenie chráneného krajinného prvku (lokalizácia podľa kraja, okresu, katastrálneho územia)
1.3 Celková výmera v členení na druhy pozemkov a formy vlastníctva podľa zón
1.4 Popis chráneného krajinného prvku
1.5 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny 
1.6 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2. Regulatívy racionálneho hospodárskeho využívania územia

3. Podrobnosti o ochrane
3.1 Odôvodnenie ochrany (postavenie v územnom systéme ekologickej stability)
3.2 Ciele ochrany 
3.3 Návrh stupňa ochrany, zakázaných, povolených a prospešných činností

4. Prílohy
4.1 Kópie katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením hraníc chráneného

krajinného prvku 
4.2 Súpis parciel
4.3 Mapa zón
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E 
OBSAH PROJEKTU NA USTANOVENIE

NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

1. Všeobecne záväzná vyhláška krajského úradu, ktorou bolo územie vyhlásené za chránené 

2. Odôvodnenie návrhu na ustanovenie za národnú prírodnú rezerváciu alebo národnú prírodnú pamiatku
 
3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti
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OBSAH NÁVRHU CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA 
A NÁVRHU ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU

1. Základné údaje
1.1 Názov navrhovaného chráneného vtáčieho územia a navrhovaného územia európskeho významu (ďalej

len „navrhované územie“)
1.2 Vymedzenie

1.2.1 Súpis krajov a okresov, na ktorých území sa má chránené územie nachádzať
1.2.2 Súpis katastrálnych území, na ktorých území sa má chránené územie nachádzať
1.2.3 Súpis katastrálnych a lesníckych máp s vymedzením hranice navrhovaného územia a uvedením

aktuálneho stavu
1.2.4 Súpis základných máp (M l : 50 000) s vymedzením hranice navrhovaného územia

1.3 Celková výmera navrhovaného územia v členení na druhy pozemkov

2. Zhodnotenie základných antropogénnych vplyvov v území a v jeho kontaktnej zóne
2.1 Identifikácia socioekonomických aktivít v území, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť predmet ochrany

v navrhovanom území (podklad na posudzovanie hodnotenia vplyvov na životné prostredie)
2.2 Identifikácia činností (plány, projekty, vzťah k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých

obcí), ktorých realizácia v navrhovanom území môže mať naň významný vplyv
2.3 Identifikácia činností (plány, projekty), ktorých realizácia mimo navrhovaného územia môže mať naň

významný vplyv
2.4 Identifikácia ľudských činností potrebných na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu v navrhova-

nom území

3. Podrobnosti o ochrane
3.1 Odôvodnenie ochrany
3.2 Ciele ochrany 
3.3 Návrh stupňa ochrany, zakázaných, povolených a prospešných činností

4. Grafické prílohy

A. Grafické prílohy pre chránené vtáčie územie
4.1 Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000) so zákresom hraníc a zón
4.2 Na lesnom pôdnom fonde lesnícka organizačná mapa (M 1 : 25 000) so zákresom hraníc a zón

B. Grafické prílohy pre územie európskeho významu
4.1 Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
4.2 Katastrálna mapa so zákresom hraníc a zón
4.3 Na lesnom pôdnom fonde lesnícka organizačná mapa (M 1 : 25 000)

5. Tabuľkové prehľady (len pre územie európskeho významu)
5.1 Základné údaje
5.2 Súpis parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností
5.3 Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov
5.4 Plochová tabuľka LHP podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa (len ak sa územie nachádza na lesnom

pôdnom fonde)

6. Formulár navrhovaného územia predpísaný Európskou komisiou

Príloha č. 26
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU

1. Hodnotenie ohrozenosti taxónu
1.1 Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli
1.2 Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie
1.3 Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)
1.4 Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií

1.4.1 Redukcia populácie
1.4.2 Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu
1.4.3 Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu
1.4.4 Početnosť populácie a jej využívanie
1.4.5 Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazi-

tov
1.4.6 Negatívne antropogénne vplyvy
1.4.7 Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode

2. Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN)

Príloha č. 27
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY

1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického
a kultúrnohistorického významu

2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny
 

3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

 

Príloha č. 28
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
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