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OCHRANA PRÍRODY 
 

☺ otázky budú tvorené na základe informácií uvedených v texte (napr. stupne ochrany, typy 
chránených území, zakázané činnosti, pravidlá pre pešiu turistiku) + pod ktorými vrcholmi 
sa nachádzajú vysokohorské chaty, nad ktorou obcou sa nachádza sedlo/útulňa určená na 
jednorázové prenocovanie. 

☺  Viac informácií k téme nájdete na www.napant.sk v turistickej mape č.123 Nízke Tatry    
Kráľova Hoľa od VKÚ Harmanec resp. na internete. 
 

 
Príroda a krajina v Slovenskej republike je chránená zákonom o Ochrane prírody a krajiny  č. 
543 z roku 2002. 
Tento zákon rozdeľuje územie našej republiky do piatich stupňov ochrany, od najmenej prísneho (1. 
stupeň)  po najprísnejší (5. stupeň). 
Prvý stupeň ochrany platí pre celú krajinu, 2. až 5. stupeň pre nasledovné typy chránených území a 
ich ochranné pásma: 
 v chránených krajinných oblastiach (CHKO) platí 2. stupeň ochrany. Napr. CHKO Poľana. 
 v národných parkoch (NP)  platí 3. stupeň ochrany. Napr. NP Nízke Tatry (NAPANT), 

Tatranský národný park (TANAP). Národné parky majú ochranné pásmo, kde je ochrana 
prírody o stupeň nižšia, teda tam platí stupeň 2. 
 v rôznych typoch maloplošných chránených území platí 3., 4., alebo 5. stupeň ochrany, podľa 

vzácnosti prírody, ktorá sa v nich nachádza.  
 

Každý stupeň ochrany prírody predstavuje pravidlá, podľa ktorých sa človek v chránených 
územiach musí správať. Presne sú vymenované činnosti, ktoré keď chceme robiť, musíme  mať 
súhlas úradu životného prostredia  a tiež činnosti, ktoré sú zakázané, teda sa tam vôbec nesmú 
robiť. 
 
V chránených územiach s 3. stupňom ochrany je zakázané 

- zakladať oheň mimo miest na to určených 
- vypaľovať trávu (to platí na celom území Slovenskej republiky) 
- vchádzať a parkovať motorovými vozidlami mimo verejných komunikácií a parkovísk 
- táboriť, stanovať a bivakovať mimo miest na to určených 
- pohybovať sa mimo vyznačených turistických chodníkov a skracovať ich 
- poškodzovať a trhať rastliny 
- zbierať lesné plody  
- jazdiť na bicykloch mimo chodníkov pre cyklistov 
- používať zariadenia spôsobujúce svetelné a hlukové efekty najmä ohňostroje a 

reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb 
 
Pre národné parky môžu byť určené presnejšie pravidlá v takzvanom návštevnom poriadku, ktorý 
je povinný dodržiavať každý návštevník. 
 
VÝBER Z NÁVŠTEVNÉHO PORIADKU NAPANT 
 
Hrebeň Nízkych Tatier oddeľuje región Horehronia (na juhu) a Liptova (na severe). Turistom je 
v Nízkych Tatrách k dispozícii  viac než 840 km značených turistických trás (TZT) a 15 náučných 
chodníkov. 
 
 

http://www.napant.sk/
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Základné pravidlá pre pešiu turistiku: 
 
• na území národného parku sa návštevníci môžu pohybovať len po turistických značených trasách, 
náučných chodníkoch a to v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom 
slnka; toto obmedzenie sa nevzťahuje na okolie rekreačných areálov; 
• návštevníci sú povinní rešpektovať vyznačené uzávery chodníkov a trás; 
• znečisťovanie prírodného prostredia odpadkami je zakázané; 
• zakladať oheň je povolené len vo vymedzených priestoroch rekreačných objektov a chát a na 
vyhradených táboriskách; 
• na území národného parku je možné vodiť psy len na vodiacom remeni a s náhubkom; 
• premiestňovanie prírodnín, najmä skál a stavanie kamenných kôp v národnom parku je zakázané; 
• na území národného parku je zakázané táboriť, stanovať a bivakovať mimo vyhradených 
miest. Miesta vyhradené pre jednorázové prenocovanie na území národného parku v okr. Brezno sú: 
Predné sedlo, útulňa Andrejcová, sedlo Priehyba, útulňa Ramža, útulňa Ďurková a chaty M.R. 
Štefánika pod Ďumbierom a Kamenná chata pod Chopkom. 

  
 

VVyybbrraannéé  mmaallooppllooššnnéé  cchhrráánneennéé  úúzzeemmiiaa  NNAAPPAANNTT  vv  ookkrreessee  BBrreezznnoo  
 
☺ predmetom otázok bude: názov, kategória a stupeň ochrany. Pri polohe stačí vedieť názov 

obce/í, pri ktorej sa územie nachádza a vedieť nájsť túto obec na mape. Vedieť zaradiť 
chránené územie do kategórie (jaskyňa, les, lesostep, mokraď). Výnimočnosť nie je 
predmetom súťažných otázok, môže byť predmetom rozstrelových otázok v prípade 
rovnakého počtu bodov víťazných družstiev. 

           Viac informácií k téme nájdete na www.napant.sk v turistickej mape č.123 Nízke Tatry    
 Kráľova Hoľa od VKÚ Harmanec resp. na internete. 
 
Názov : HNILECKÁ JELŠINA 
Poloha : Niva od prameňa Hnilca po Dobšinskú Ľadovú jaskyňu. Väčšina územia sa nachádza vo 

vlastnom území NP Slovenský Raj, časť je súčasťou  územia NAPANT. 
Okres:  Brezno, Rožňava, Poprad 
Charakter biotopu : mokrade národného významu 
Kategória a stupeň ochrany : národná prírodná rezervácia, stupeň ochrany  5 
Výnimočnosť: Zriedkavé spoločenstvá nivy Hnilca, jedinej nivy na vápenci v horskom stupni 

v nad. výške 900 – 1000 m.n.m. s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry 
a fauny (prvosienka pomúčená, jazyčník sibírsky, vydra riečna). 

 
Názov : BREZNIANSKA SKALKA 
Poloha : Brezno – severne nad mestom. Ochranné pásmo NAPANT. 
Okres: Brezno 
Charakter biotopu : les 
Kategória a stupeň ochrany :Prírodná rezervácia, stupeň ochrany 4 
Výnimočnosť : významná lokalita duba zimného 
 
Názov : HORNÉ LAZY
Poloha : Brezno, Valaská, nad cestou spájajúcou obe obce. Ochranné pásmo NAPANT. 
Okres: Brezno 
Charakter biotopu : lesostep 
Kategória a stupeň ochrany : Prírodná rezervácia, stupeň ochrany 4 
Výnimočnosť : Výskyt vzácnej teplomilnej flóry a fauny 
 

http://www.napant.sk/
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Názov : MARTALÚZKA
Poloha : Záver Zadnej doliny pod Kráľovou hoľou. Vlastné územie NAPANT 
Okres: Brezno, Poprad 
Charakter biotopu : Prirodzené lesné spoločenstvá a subalpínske lúky 
Kategória a stupeň ochrany : Prírodná rezervácia, stupeň ochrany 5 
Výnimočnosť : Skalný amfiteáter a pramenisko rieky Hnilec so zachovalými vzácnymi rastlinnými 

a živočíšnymi spoločenstvami  
 
Názov : MEANDRE HRONA 
Poloha : Medzi obcami Červená Skala –Telgárt. Je ohraničená štátnou cestou č. 66, miestnou 

prístupovou cestou k železničnej stanici Telgárt a železničnou traťou Č. Skala – 
Telgárt.Ochranné pásmo NAPANT. 

Okres: Brezno 
Charakter biotopu : riečna niva s meandrujúcim tokom 
Kategória a stupeň ochrany : prírodná rezervácia, stupeň ochrany 4 
Výnimočnosť : Jedinečná sústava meandrov horného toku rieky Hron s podmáčanými lúkami a 

s výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín. 
 
Názov : VRCHOVISKO PRI POHORELSKEJ MAŠI
Poloha : Po ľavej strane cesty medzi Pohorelou a Pohorelskou Mašou. Ochranné pásmo NAPANT 
Okres: Brezno 
Charakter biotopu : Komplex  rašelinných lúk 
Kategória a stupeň ochrany : Prírodná rezervácia, stupeň ochrany 4 
Výnimočnosť : Vzácne mokradné rastlinné spoločenstvá 
 
Názov : BREZINKY
Poloha : Územie sa skladá zo 6 samostatných plôch medzi obcami Telgárt a Šumiac. Ochranné 

pásmo NAPANT 
Okres: Brezno 
Charakter biotopu: mokradné biotopy európskeho významu  
Kategória a stupeň ochrany : Chránený areál, stupeň ochrany 4 
Výnimočnosť : Vzácne mokradné biotopy – slatiny, prechodné rašeliniská, vrchoviská a vresoviská 

s chránenými a ohrozenými vlhkomilnými druhmi rastlín. 
 
Názov : SUCHÁ DOLINA
Poloha : Katastrálne územie obce Valaská, medzi obcami Bystrá a Valaská, severne od kóty 

Prostredný vrch. Ochranné pásmo NAPANT 
Okres: Brezno 
Charakter biotopu : lesostep 
Kategória a stupeň ochrany : Chránený areál, stupeň ochrany 4 
Výnimočnosť : suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 
 
 
Národné prírodné pamiatky v okrese Brezno:  - Bystrianska jaskyňa 

         - Jaskyňa mŕtvych netopierov 
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