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Právne predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. 
o kvalite ovzdušia v platnom znení 
 
 
Právne predpisy súvisiace s ochranou vôd 
 
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
§ 8 
Vody určené na kúpanie 
(1) Identifikáciu vôd určených na kúpanie18) každoročne vykoná ministerstvo v spolupráci s 
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky1 (ďalej len „úrad verejného 
zdravotníctva“). 
(2) Orgán štátnej vodnej správy na základe identifikácie vôd podľa odseku 1 vyhlasuje vody 
určené na kúpanie. 
(3) Ak vody určené na kúpanie nespĺňajú požiadavky na kvalitu vody, orgán štátnej vodnej 
správy uloží v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného 
zdravotníctva19a) opatrenia smerujúce k splneniu týchto požiadaviek. 
(4) Pri zistení znečistenia, ktoré má vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie, orgán štátnej 
vodnej správy na základe vyhodnotenia zdroja znečistenia uloží v spolupráci s príslušným 
orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pôvodcovi znečistenia opatrenia na 
zníženie nebezpečenstva znečistenia vôd určených na kúpanie. 
(5) Ministerstvo zabezpečí, aby do konca kúpacej sezóny v roku 2015 boli všetky vody určené 
na kúpanie klasifikované aspoň ako dostatočné. Na zabezpečenie zvýšenia počtu vôd určených 
na kúpanie klasifikovaných ako výborné alebo dobré uloží orgán štátnej vodnej správy 
opatrenia, ktorými sa zlepšuje stav vôd určených na kúpanie, najmä opatrenia podľa § 36 ods. 
5, 12 a 14. 
(6) Ak voda určená na kúpanie je dočasne klasifikovaná ako nevyhovujúca, orgán štátnej vodnej 
správy určí, bez ohľadu na požiadavky uvedené v odseku 5, príčiny a dôvody nedosiahnutia 
kvalitatívneho klasifikovania vody určenej na kúpanie ako dobrá a navrhne primerané opatrenia 
na zamedzenie, zníženie alebo odstránenie príčin znečistenia; taká voda zostáva naďalej vodou 
určenou na kúpanie. 
(7) Ministerstvo v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva zabezpečuje vytvorenie, revíziu, 
aktualizáciu a zachovanie profilov vôd určených na kúpanie.“. 
PIATA ČASŤ 
OCHRANA VODNÝCH POMEROV 
A VODÁRENSKÝCHZDROJOV 
§ 31 
Chránená vodohospodárska oblasť 
(4) V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje 
a) stavať alebo rozširovať 
7. stavby hromadnej rekreácie alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia 
komunálnych odpadových vôd, 
 



Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 
v platnom znení 
§ 2 
Identifikácia útvaru povrchovej vody 
(6) Útvary povrchovej vody sa určia ako umelý vodný útvar alebo výrazne zmenený vodný útvar, 
ak 
a) zmeny hydromorfologických charakteristík tohto útvaru potrebné na dosiahnutie dobrého 
ekologického stavu by mali výrazné negatívne účinky na 
2. plavbu vrátane prístavných zariadení alebo na rekreáciu, 
§ 24 
Evidencia o vodách 
(4) Evidencia chránených území a ostatných území podľa § 29 ods. 2 písm. d) zákona, ktorú 
reviduje a aktualizuje ministerstvom poverená osoba, obsahuje evidenciu 
b) vôd vhodných na kúpanie, 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o 
opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach 
vodárenských zdrojov 
Príloha č. 3 
Zásady spôsobu ochrany vôd vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce 
ich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť 
Časť B: Ochranné pásmo II. stupňa 
Podzemné vodárenské zdroje a povrchové vodárenské zdroje 
1. V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť 
znečistenie vodárenského zdroja, prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat 
pôsobiť nepriaznivo alebo ktoré môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody. Takýmito 
zdrojmi znečistenia alebo ohrozenia vodárenských zdrojov sú alebo môžu byť jestvujúce stavby 
alebo pripravované stavby, výrobné závody, technologické procesy a rôzne činnosti. 
2. Spôsob ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia, ktorý 
môže poškodiť alebo ohroziť množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd 
vodárenského zdroja. Úroveň opatrení (zrušenie, zákaz, obmedzenie, technická úprava) je 
závislá od miery nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti, od jej lokalizácie v ochrannom pásme 
II. stupňa a od jej vzdialenosti od vodárenského zdroja. 
3. Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne 
ochrany sú najmä: 
3.13 rekreácia, šport. 
Časť C: Ochranné pásmo III. stupňa 
Podzemné vodárenské zdroje a povrchové vodárenské zdroje 
1. Úroveň opatrení pre činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce množstvo a kvalitu alebo 
zdravotnú bezchybnosť vôd vodárenských zdrojov sa posudzuje a navrhuje s prihliadnutím na 
mieru nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti pre vodárenský zdroj. V opatreniach v 
ochrannom pásme III. stupňa sa môže zákaz alebo zrušenie vyskytnúť len výnimočne; na 
primeranú ochranu obvykle postačuje obmedzenie alebo technická úprava. 
2. Spôsob a rozsah ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia s 
ohľadom na prírodné pomery a prirodzené odbúravanie látok škodiacim vodám. 
3. Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne 
ochrany sú najmä 
3.10 hromadná rekreácia. 
 



Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005, ktorou sa 
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských 
vodných tokov 
§ 1 
(1) Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený v prílohe č. 1. 
(2) Do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov sa zaraďujú tieto vodné toky a 
ich ucelené úseky: 
e) vodné toky využívané na iné účely, napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu, 
ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu. 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby 
 § 1 
(1) Manipulačný poriadok vodnej stavby (ďalej len „manipulačný poriadok“) obsahuje zásady 
a postupy manipulácie s vodou na vodných stavbách pri všetkých  prietokových situáciách tak, 
aby sa zaistila bezpečnosť a spoľahlivosť vodnej stavby, bezpečnosť územia ovplyvňovaného 
vodnou stavbou, účelné a hospodárne využitie vody, zabezpečila ochrana a zlepšovanie kvality 
vody a aby sa znížili škodlivé účinky povodní, sucha a ľadových javov. 
Príloha 
k vyhláške č. 457/2005 Z. z. 
MANIPULAČNÝ PORIADOK 
III. KAPITOLY MANIPULAČNÉHO PORIADKU 
Kapitola A. Účel a popis vodnej stavby (objektu, zariadenia) 
1. Účel a popis vodnej stavby (objektu, zariadenia) obsahuje základné informácie o: 
1.8 všetkých ostatných zariadeniach na vodnej stavbe, ktoré môžu ovplyvňovať alebo byť 
ovplyvňované prevádzkou vodnej stavby, najmä zariadenia na kontrolné merania, spojenie, 
zariadenia pre plavbu, rybolov a rekreáciu, ochranné pásma alebo zariadenia slúžiace na 
zvláštne účely. 
Kapitola C. Manipulácia s vodou 
C. 11 Ostatné ustanovenia 
1. Na používanie rôznych zariadení v nádrži, pri ktorom sa ovplyvnia prietoky vo vodnom toku, 
hospodárenie s vodou v nádrži alebo kvalita vody, a na manipulácie s vodou súvisiace s 
prevádzkovými a inými potrebami sa stanovia zásady a podmienky, týkajúce sa najmä 
1.2 zvláštnych manipulácií a opatrení, najmä pre rybárstvo, rekreáciu, vodné športy, 
 
 
Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných 
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
§ 1 
Predmet úpravy 
(1) Tento zákon upravuje 
a) uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, 
b) využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, 
c) uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu, 
d) podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných 
liečební, 
e) podmienky na uznávanie kúpeľných miest, 
f) ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie, 
g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, 
prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a pri využívaní a 



ochrane prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok 
vhodných na liečenie, 
h) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 
i) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na prírodné minerálne vody plnené do spotrebiteľského obalu s 
výnimkou ich uznania, úpravy, ochrany a povoľovania využívania prírodných minerálnych 
zdrojov. 
§ 2 
Základné pojmy 
(2) Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie bola 
uznaná podľa tohto zákona. 
(3) Prírodný liečivý zdroj na účely tohto zákona je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola 
uznaná za prírodnú liečivú vodu podľa tohto zákona. 
(4) Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na 
zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá 
spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu a bola uznaná podľa tohto zákona. Je 
určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd. Od 
obyčajnej pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových 
prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom. 
(5) Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú 
minerálnu vodu podľa tohto zákona. 
(6) Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita 
ovzdušia a mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov, ktoré spôsobujú 
priaznivé zmeny reaktivity alebo iných fyziologických funkcií a biologických funkcií 

(9) Kúpeľné miesto je územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné 

liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia potrebné na 
vykonávanie kúpeľnej starostlivosti a ktoré je uznané podľa tohto zákona. 
(10) Prírodné liečebné kúpele sú viac ako jedno zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje 
zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu 
chorôb a ktoré využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie 
uznané podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
(11) Kúpeľná liečebňa je samostatné zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná 
starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a 
ktoré využíva prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané 
podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
(12) Prírodné klimatické kúpele sú prírodné liečebné kúpele, ktoré využívajú na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa tohto zákona. 
(13) Kúpeľná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných 
kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.  
DRUHÁ ČASŤ 
PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE 
§ 26 
Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov 
(1) Ochrana prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja pred činnosťami, ktoré 
môžu nepriaznivo ovplyvniť chemické, fyzikálne, mikrobiologické a biologické vlastnosti vody, jej 
zdravotnú bezchybnosť, množstvo vody a výdatnosť prírodného liečivého zdroja a prírodného 
minerálneho zdroja, sa zabezpečuje ochrannými pásmami prírodných liečivých zdrojov a 
prírodných minerálnych zdrojov. 
§ 27 
Ochranné pásmo I. stupňa 
(1) Ochranné pásmo I. stupňa sa určuje 



a) pre územie výverovej oblasti alebo 
b) pre územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja. 
(6) V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej 
vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo 
výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. 
§ 28 
Ochranné pásmo II. stupňa 
(1) Ochranné pásmo II. stupňa chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-
akumulačnú, prípadne infiltračnú oblasť alebo ich častí, prírodné liečivé zdroje a prírodné 
minerálne zdroje. 
(2) V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou 
ochrany. 
(3) V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej 
vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo 
výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. 
§ 32 
Ochrana klimatických podmienok vhodných na liečenie 
(1) Na ochranu klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže určiť ochranné pásmo. 
(2) Návrh na určenie ochranného pásma klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa 
odseku 1 predkladá využívateľ. 
(3) V ochrannom pásme je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia. 
ŠTVRTÁ ČASŤ 
PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, 
KÚPEĽNÉ LIEČEBNE A KÚPEĽNÉ MIESTA 
§ 33 
Povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební 
(1) Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať len na základe povolenia, 
ktoré vydá Štátna kúpeľná komisia. 
(2) Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať na miestach, kde sa 
nachádzajú prírodné liečivé zdroje, alebo na území s klimatickými podmienkami vhodnými na 
liečenie, kde možno zabezpečiť kúpeľné prostredie podľa § 36. 
(3) Kúpeľné liečebne sa podľa počtu lôžok podieľajú na základe obchodných vzťahov s 
prírodnými liečebnými kúpeľmi pomerne na tvorbe a udržiavaní kúpeľného prostredia a na 
plnení ostatných povinností, ktoré vyplývajú zo správy prírodných liečivých zdrojov. 
(4) Kúpeľná starostlivosť sa môže vykonávať len v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných 
liečebniach. 
 
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2006 Z. z. o vydaní 
výnosu ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných 
území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem 
prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok 
vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 53 písm. d) zákona č. 538/2005 
Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a 
prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos z 13. júna 2013 
č. S01892-OL-2013, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
12587/2006-SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných 
území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem 



prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok 
vhodných na liečenie (oznámenie č. 175/2006 Z. z.). 
Cieľom je zosúladiť podrobnosti o spôsobe označovania ochranných pásiem prírodných 
liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov s novou právnou úpravou v oblasti 
prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd ustanovenou v novele zákona č. 
538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných 
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 
Výnos bude uverejnený v čiastke č. 14/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 
Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
§ 1 
Predmet úpravy 
Tento zákon ustanovuje 
a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva, 
b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia, 
c) zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, 
d) požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, 
e) požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, 
f) požiadavky na radiačnú ochranu, 
g) opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány 
verejného zdravotníctva“) pri mimoriadnych udalostiach, 
h) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia, 
i) výkon štátneho zdravotného dozoru, 
j) priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva. 
PIATA ČASŤ 
ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVÉ 
PRACOVNÉ PODMIENKY 
§ 19 
Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská 
(1) Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného 
predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania 
alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného 
zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia 
a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti. 
(2) Vodou určenou na kúpanie podľa odseku 1 nie sú 
a) umelé kúpaliská a kúpeľné bazény, 
b) uzavreté vodné plochy využívané na ošetrovateľské účely alebo liečebné účely, 
c) umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd. 
(3) Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou 
súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom 
je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa. 
(4) Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na 
kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy. 
(5) Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie sa vzťahujú aj na vodu určenú na kúpanie, ak 
je kvalita vody určenej na kúpanie ovplyvnená povrchovými vodami prechádzajúcimi hranice; v 
takých prípadoch plnenie požiadaviek na vodu určenú na kúpanie zabezpečuje úrad verejného 



zdravotníctva v spolupráci so susedným štátom, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a 
spoločným postupom pri kontrole takých cezhraničných vplyvov. 
(6) Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu môže príslušný 
orgán verejného zdravotníctva rozšíriť rozsah a početnosť kontroly kvality vody vo vode určenej 
na kúpanie, v prírodnom kúpalisku a v umelom kúpalisku o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt 
možno predpokladať; v prírodnom kúpalisku, ktoré nie je vodou určenou na kúpanie, a v umelom 
kúpalisku môže zúžiť rozsah a početnosť kontroly ukazovateľov kvality vody pri preukázateľne 
stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality vody doložených štatisticky 
reprezentatívnym počtom údajov. 
(7) Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je povinný 
a) zabezpečiť, aby kvalita vody v prírodnom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody v 
prírodnom kúpalisku, 
b) zabezpečiť monitorovanie a kontrolu kvality vody v prírodnom kúpalisku, 
c) viesť evidenciu o prevádzke prírodného kúpaliska a uchovávať ju päť rokov, 
d) predkladať výsledky kontroly kvality vody v prírodnom kúpalisku príslušnému orgánu 
verejného zdravotníctva, 
e) vyznačiť vodnú plochu na kúpanie v prírodnom kúpalisku a oddeliť ju od vodnej plochy 
vyhradenej na používanie plavidiel, 
f) zabezpečiť vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení v prírodnom kúpalisku, 
g) zabezpečiť čistenie vodnej plochy, údržbu a čistenie prevádzkových plôch, priestorov a 
zariadení prírodných kúpalísk, 
h) vypracovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu 
verejného zdravotníctva na schválenie; predkladať aj návrhy na jeho zmenu, 
i) sprístupniť pre verejnosť na dostupnom a viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy 
prírodného kúpaliska aktuálne informácie o kvalite vody v prírodnom kúpalisku, 
j) vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska zákaz kúpania, 
ak voda nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku, 
k) vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu 
prírodného kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom, 
l) zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov a miestnosť na poskytovanie 
prvej pomoci, m) vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej 
pomoci. 
(8) Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu vyhlásené za vodu 
určenú na kúpanie, je povinný počas kúpacej sezóny sprístupniť informácie pre verejnosť na 
dostupnom a viditeľnom mieste v blízkosti vody určenej na kúpanie. 
§ 25 
Zotavovacie podujatia 
(1) Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov 
veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich 
zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. 
 
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení 
Príloha k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.:  
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí    
Hluk z iných zdrojov L Aeq,p:  
Územie s osobitnou ochranou pred hlukom (napríklad kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné 
areály): deň: 45, večer 45, noc:40                                           



Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami 
chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených  objektov, 
rekreačné územie: deň: 50, večer: 50, noc: 45 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012  o požiadavkách na 
vodu určenú na kúpanie v platnom znení 
§ 1 
Predmet úpravy 
Tato vyhláška upravuje 
a) požiadavky na vodu určenú na kúpanie (§ 19 ods. 1zákona), 
b) ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie, 
c) monitorovanie a klasifikáciu kvality vody určenej na kúpanie, 
d) riadenie kvality vody určenej na kúpanie, 
e) poskytovanie informácií verejnosti1) o kvalite vody určenej na kúpanie. 
§ 2 
Základné ustanovenia 
Na účel tejto vyhlášky 
a) trvalý zákaz kúpania alebo trvale odporúčanie nekúpať sa je zákaz kúpania alebo 
odporúčanie nekúpať sa najmenej počas jednej celej kúpacej sezóny, 
b) znečistenie je pritomnosť mikrobiologickej kontaminácie alebo kontaminácie inými 
organizmami alebo odpadom, ktorá negativne ovplyvňuje kvalitu vody určenej na kúpanie a 
predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 v stĺpci A 
a v § 3 ods. 6, 7 a 9, 
c) krátkodobé znečistenie je mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe č. 1, ktorej príčiny 
možno jednoznačne určiť a pri ktorej sa za normálnych okolnosti nepredpokladá, že nepriaznivo 
ovplyvni kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody 
určenej na kúpanie, a pre ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len 
„úrad verejného zdravotníctva“) ustanovil postup predvídania a riešenia podľa prílohy č. 2, 
d) mimoriadna situácia je udalosť alebo kombinácia udalosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na 
kvalitu vody určenej na kúpanie na danom mieste a ktorých výskyt sa neočakáva v priemere 
častejšie ako raz za štyri roky, 
e) kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa a 
spravidla je určené od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roka, 
§ 4 
Monitorovanie vody určenej na kúpanie 
(1) Regionálny úrad zabezpečí, aby sa monitorovanie ukazovateľov kvality vody určenej na 
kúpanie podľa prílohy č. 1 v stĺpci A vykonávalo podľa prílohy č. 6. 
(2) Monitorovanie podľa § 6 ods. 3 pism. q) zákona každej vody určenej na kúpanie sa vykoná 
najneskôr do štyroch dni odo dňa určeného v programe monitorovania. 
(3) Vzorky odobraté pri krátkodobom znečistení sa nemusia zobrať do úvahy pri hodnotení 
kvality vody určenej na kúpanie, ak sa nahradia vzorkami odobratými podľa prílohy č. 6. 
(4) V mimoriadnych situáciách je možne prerušiť dodržiavanie programu monitorovania. 
Program monitorovania regionálny úrad obnoví bezodkladne po skončení mimoriadnej situácie; 
nove vzorky sa odoberú po skončení mimoriadnej situácie, aby nahradili chýbajúce 
vzorky, ktoré sa neodobrali pre mimoriadnu situáciu. 
§ 5 
Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie 
(1) Úrad verejného zdravotníctva vykonáva hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie na 
základe monitorovania ukazovateľov podľa prílohy č. 1 stĺpca A 
a) pri každej vode určenej na kúpanie, 
b) po skončení každej kúpacej sezóny, 



c) na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, ktoré sa zozbierali počas danej 
kúpacej sezóny a počas troch predchádzajúcich sezón, 
d) v súlade s postupmi, ktoré spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 2. 
(2) Úrad verejného zdravotníctva može vykonať hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie 
podľa § 5 ods. 4 pism. aa) zákona na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, 
ktoré sa zozbierali počas troch predchádzajúcich kúpacích sezón, alebo na základe súboru 
údajov o kvalite vody určenej na kúpanie zo štyroch predchádzajúcich kúpacích sezón; 
uplatňované obdobie hodnotenia sa nesmie meniť častejšie ako raz za päť rokov. 
(3) Súbor údajov o kvalite vody určenej na kúpanie používaný pri hodnotení kvality vody určenej 
na kúpanie zahŕňa najmenej 16 vzoriek; za osobitných okolnosti uvedených v prílohe č. 6 
druhom bode zahŕňa 12 vzoriek. 
§ 6 
Klasifikácia a kvalitatívne zaradenie vody určenej 
na kúpanie 
(1) Na základe hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie podľa § 5 a podľa prílohy č. 2 sa 
voda určená na kúpanie klasifikuje ako 
a) výborná, 
b) dobra, 
c) dostatočná, 
d) nevyhovujúca. 
(2) Ak je voda určená na kúpanie klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, prijmú sa opatrenia s 
účinkom od kúpacej sezóny nasledujúcej po jej klasifikácii 
a) primerane opatrenia riadenia vrátane zákazu kúpania alebo odporúčania nekúpať sa s cieľom 
zabrániť vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu, 
b) určenie príčin a dôvodov nedosiahnutia kvalitatívneho zaradenia vody ako „dobrá“, 
c) opatrenia,2) ktoré zamedzia, znížia alebo odstránia príčiny znečistenia, a 
d) v súlade s § 9 upozornenie verejnosti prostredníctvom jasných a jednoduchých varovných 
znakov a jej informovanie o príčinách znečistenia a o prijatých opatreniach na základe profilu 
vody určenej na kúpanie. 
(3) Ak je voda určená na kúpanie klasifikovaná ako „nevyhovujúca“ počas piatich po sebe 
idúcich rokov, regionálny úrad vydá trvalý zákaz kúpania alebo trvale odporúčanie nekúpať sa. 
(4) Regionálny úrad može vydať trvalý zákaz kúpania alebo trvale odporúčanie nekúpať sa aj 
pred uplynutím päťročného obdobia, ak sa domnieva, že dosiahnutie „dostatočnej“ kvality by 
bolo neuskutočniteľne alebo neprimerane nákladné. 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008, o požiadavkách na prírodné kúpaliská 
§ 1 
Predmet úpravy 
(1) Toto nariadenie vlády upravuje 
a) požiadavky na prírodné kúpaliská a na vody vhodné na kúpanie, 
b) ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality 
vody na kúpanie, 
c) monitorovanie, klasifikáciu a riadenie kvality vody vhodnej na kúpanie, 
d) poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody vhodnej na kúpanie. 
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na umelé kúpaliská a bazény. 
§ 4 
Monitorovanie vôd vhodných na kúpanie 
(1) Orgán verejného zdravotníctva každoročne určí zoznam vôd vhodných na kúpanie, pričom 
verejnosť má možnosť vyjadriť svoje návrhy, poznámky, sťažnosti pri zavádzaní, revidovaní a 
aktualizácii zoznamu vôd vhodných na kúpanie. 



(2) Pre vody vhodné na kúpanie vytvorí príslušný orgán verejného zdravotníctva pred začiatkom 
kúpacej sezóny program monitorovania a vymedzí dĺžku kúpacej sezóny. 
(3) Krátko pred začatím kúpacej sezóny sa odoberie jedna vzorka. 
(4) Dátumy odberu vzoriek majú byť rozdelené počas celej kúpacej sezóny tak, aby interval 
medzi jednotlivými dátumami odberu vzoriek nebol dlhší ako jeden mesiac. Odber sa musí 
vykonať najneskôr do štyroch dní odo dňa určeného v programe monitorovania. 
§ 6 
Príslušný orgán verejného zdravotníctva je povinný zabezpečiť v oblasti riadenia kvality vody 
vhodnej na kúpanie 
a) hodnotenie kvality a klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie v súlade s podmienkami uvedenými 
pre vnútrozemské vody v prílohe č. I a v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. II 
smernice, 
b) poskytovanie informácií verejnosti, 
c) ochranu kúpajúcich sa pred znečistením. 
§ 7 
(1) Hodnotenie kvality vody vhodnej na kúpanie sa vykonáva 
a) pre každú vodnú plochu vody vhodnej na kúpanie, 
b) po ukončení každej kúpacej sezóny, 
c) na základe súboru údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie zozbieraných pre danú kúpaciu 
sezónu a pre tri predchádzajúce sezóny, 
d) v súlade s postupmi, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. II smernice. 
(2) Súbor údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie používaný pri hodnotení kvality vody zahŕňa 
najmenej16 vzoriek alebo za osobitných okolností uvedených v prílohe č. IV odseku 2 smernice 
zahŕňa 12 vzoriek. 
§ 8 
(1) Prevádzkovateľ vody vhodnej na kúpanie v spolupráci s príslušným orgánom verejného 
zdravotníctva je povinný zverejniť počas kúpacej sezóny na ľahko dostupnom mieste v 
bezprostrednej blízkosti každej vody vhodnej na kúpanie tieto informácie pre verejnosť: 
a) aktuálnu klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie a zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať 
sa, 
b) všeobecný opis vody vhodnej na kúpanie v netechnickom jazyku na základe profilu vody 
vhodnej na kúpanie vytvoreného v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. III smernice, 
c) pri vodách vhodných na kúpanie podliehajúcich krátkodobému znečisteniu 
1. oznámenie, že voda vhodná na kúpanie je krátkodobo znečistená, 
2. oznámenie o počte dní, počas ktorých v minulej kúpacej sezóne trval zákaz kúpania alebo 
odporúčanie nekúpať sa z dôvodu takého znečistenia, 
3. varovanie vždy, keď sa také znečistenie očakáva alebo pretrváva, 
d) informácie o charaktere mimoriadnej situácie 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012  o požiadavkách na 
kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie 
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom 
kúpalisku 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 pism. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 306/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 
§ 1 
Predmet úpravy 
Tato vyhláška upravuje 
a) požiadavky na kvalitu vody na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len 
„kúpalisko“), 



b) rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku, 
c) požiadavky na prevádzku, prevádzkový poriadok, dispozične riešenie, vybavenie 
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení kúpaliska. 
§ 2 
Vymedzenie pojmov 
Na účel tejto vyhlášky 
a) medznou hodnotou je hodnota ukazovateľa kvality vody na kúpalisku, ktorej prekročením 
stráca voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota 
bola prekročená, 
b) kúpacou sezónou kúpaliska je obdobie určene prevádzkovateľom, ktorý prevádzkuje 
kúpalisko, 
c) oddychovou plochou je plocha na kúpalisku určená na ležanie, slnenie a aktívny oddych 
mimo priestorov slúžiacich na ubytovanie návštevníkov, 
d) biokúpaliskom je umele kúpalisko so systémom prírodného spôsobu čistenia vody, ktorá je 
oddelená od podzemných vôd a povrchových vôd. 
§ 3 
Požiadavky na kvalitu vody na kúpalisku 
(1) Medzne hodnoty ukazovateľov kvality vody a početnosť kontrol počas kúpacej sezóny na 
prírodnom kúpalisku su uvedené v prílohe č. 1. 
(2) Požiadavky na odber vzoriek vody, ukazovatele kvality vody, medzne hodnoty, rozsah a 
početnosť kontrol kvality vody na biokúpalisku su uvedené v prílohe č. 2. 
(3) Požiadavky na odber vzoriek vody, ukazovatele kvality vody, medzne hodnoty, rozsah a 
početnosť kontrol kvality vody na umelom kúpalisku su uvedené v prílohe č. 3. 
(5) Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku predkladá prevádzkovateľ v elektronickej alebo 
v písomnej forme príslušnému organu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej 
len „organ verejného zdravotníctva“) najneskôr do siedmich pracovných dni po ukončení 
laboratórnych analýz. 
(6) Znečistenie alebo prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody podľa prílohy č. 1 
na prírodnom kúpalisku oznamuje prevádzkovateľ bezodkladne po získaní výsledkov 
laboratórnych analýz príslušnému organu verejného zdravotníctva; súčasťou oznámenia su aj 
prijate opatrenia riadenia na prírodnom kúpalisku. 
(7) Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na biokúpalisku podľa prílohy č. 2 
tabuľky č. 2 oznamuje prevádzkovateľ bezodkladne po získaní výsledkov laboratórnych analýz 
príslušnému organu verejného zdravotníctva; súčasťou oznámenia su aj prijate opatrenia na 
zlepšenie kvality vody na biokúpalisku. 
(8) Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na umelom kúpalisku podľa prílohy č. 
3 oznamuje prevádzkovateľ bezodkladne po získaní výsledkov laboratórnych analýz 
príslušnému organu verejného zdravotníctva; súčasťou oznámenia su aj prijate opatrenia na 
zlepšenie kvality vody na umelom kúpalisku. 
(9) Požiadavky na odber vzoriek vody, ukazovatele kvality vody, monitorovanie a hodnotenie 
kvality vody na prírodnom kúpalisku su stanovene vo vykonávacom 
predpise. 
§ 4 
Požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom 
kúpalisku a na biokúpalisku 
(1) Kapacita prírodného kúpaliska sa stanovuje ako najvyššia možná denná návštevnosť 
prevádzkových priestorov prírodného kúpaliska; určuje sa tak, aby na jednu osobu pripadlo 
najmenej 25 m2 vodnej plochy na kúpanie a 6 m2 voľnej oddychovej plochy. 
(2) Kapacita biokupaliska sa stanovuje ako najvyššia možná denná návštevnosť prevádzkových 
priestorov biokupaliska; určuje sa ako trojnásobok až päťnásobok kapacity vodnej plochy 



biokupaliska a 5 m2 voľnej oddychovej plochy. Kapacita vodnej plochy sa určuje tak, aby na 
jednu osobu pripadlo najmenej 10 m2 vodnej plochy na kúpanie. 
(7) Nánosy a vodné makrofyty sa odstraňujú z vodnej hladiny priebežne tak, aby nepriaznivo 
neovplyvňovali kvalitu vody a neohrozovali zdravie kúpajúcich sa; pri biokúpalisku sa 
zabezpečuje pravidelne odstraňovanie nánosov zo stien a dna. 
(8) Na biokúpalisku je plocha na kúpanie oddelená od plochy na úpravu a čistenie vody tak, aby 
medzi nimi nedochádzalo k nekontrolovanej výmene vody; plocha na kúpanie je rozčlenená a 
označená podľa využitia na úseky s rozdielnou hĺbkou vody. Priehľadnosť v neplaveckej časti 
biokupaliska siaha na dno. Vstup do biokupaliska je zabezpečený cez sprchu. 
(9) Na biokúpalisko sa používajú materiály bez ostrých hrán, ktoré umožňujú jeho ľahkú údržbu. 
(10) Upratovanie a dezinfekcia prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom 
kúpalisku a na biokúpalisku sa počas kúpacej sezóny vykonáva denne. 
(11) Na zber odpadov pochádzajúcich od návštevníkov sa používajú zberne nádoby, ktoré su 
vhodne a v dostatočnom počte rozmiestnene po celom areáli 
prírodného kúpaliska a biokupaliska. 
(12) Likvidácia odpadových vôd z objektov prírodného kúpaliska a biokupaliska sa vykonáva 
podľa osobitného predpisu. 
(14) O prevadzke prírodného kúpaliska a biokupaliska vedie prevádzkovateľ evidenciu, ktorá 
obsahuje 
a) výsledky kontroly kvality vody, 
b) záznamy o údržbe a čistení priestorov a plôch, 
c) údaje o dennej návštevnosti. 
 
 
Zákon NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v platnom znení 
§ 7 
Mapa povodňového rizika 
(1) Mapa povodňového rizika obsahuje údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav 
spôsobených povodňami, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia. Mapa 
povodňového rizika obsahuje 
e) polohu potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na rekreačné 
činnosti, 
f) lokality s vodami vhodnými na kúpanie, 
TRETIA ČASŤ 
ÚZEMIA OVPLYVNENÉ POVODŇOU 
§ 20 
Inundačné územie 
(2) Rozsah inundačného územia pri neohrádzovanom vodnom toku sa vymedzuje záplavovou 
čiarou povodne 
b) v oblastiach s rozptýlenou bytovou zástavbou a priemyselnou zástavbou a súvislou 
chatovou zástavbou pre povodeň s veľkou pravdepodobnosťou výskytu, ktorá sa môže 
opakovať priemerne raz za 50 rokov, 
(7) V inundačnom území je zakázané 
e) zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého 
turistického stanovania. 
§ 47 
Priestupky 
(1) Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí ten, kto vo vodnom toku a v 
inundačnom území 



a) umiestnil a prevádzkoval bytovú budovu, nebytovú budovu okrem ubytovacieho zariadenia 
na krátkodobé pobyty, stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré môže počas povodňovej situácie 
zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody,  
k) zriaďoval tábor, kemp alebo iné dočasné ubytovacie zariadenie okrem krátkodobého 
turistického stanovania, 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní 
máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich 
vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu 
inundačného územia na mapách 
§ 8 
Navrhovanie a zobrazovanie rozsahu inundačného územia na mapách 
 (3) Vonkajšia hranica inundačného územia sa navrhuje za trasou ochrannej líniovej stavby, ak 
je návrhový prietok pre ochrannú líniovú stavbu menší ako maximálny prietok povodne, ktorá sa 
môže opakovať priemerne  
b) raz za 50 rokov a za ochrannou líniovou stavbou existuje alebo sa plánuje rozptýlená bytová 
zástavba, priemyselná zástavba alebo súvislá chatová zástavba. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 
(1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o 
a) organizácii zotavovacieho podujatia, 
f) požiadavkách na zariadenie pre zotavovacie podujatie, 
 (2) Na účely tejto vyhlášky zotavovacím podujatím sa rozumie aj škola v prírode podľa 
osobitného predpisu v jednotlivých turnusoch, 
§ 8 
(1) Zotavovacie podujatie sa môže uskutočňovať podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona v stavbách 
alebo dočasných stavbách7) (ďalej len „stavba“) a v stanovom tábore so stálou základňou alebo 
v stanovom tábore vo voľnej prírode (ďalej len „stanový tábor“), ktoré sa umiestňujú na 
a) suchom, bezprašnom a hmyzom nezamorenom pozemku, ktorý je chránený zeleňou pred 
zdrojmi znečistenia ovzdušia a zdrojmi hluku, 
b) pozemku s dobrou prístupovou cestou a bez prístupu hospodárskych zvierat okrem 
stanového tábora; stanový tábor sa umiestňuje mimo zátopových území vodných tokov. 
(2) Zimné zotavovacie podujatie sa môže uskutočňovať v stavbách, ktoré majú zabezpečené 
vykurovanie, prívod teplej vody, priestory na sušenie odevov a ukladanie športových potrieb. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 148/2010 o podrobnostiach o 
účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu 
(2) Obsahom rekondičného pobytu sú rehabilitačné cvičenia, odborné inštruktáže, vodoliečebné 
a teploliečebné procedúry, plávanie, vhodný druh športu a pobyt v prírode. 
(3) Rámcové programy rekondičného pobytu pre zamestnancov exponovaných faktorom práce 
a pracovného prostredia sú uvedené v prílohe. 
 
Príloha k vyhláške  
Rámcové programy rekondičného pobytu pre zamestnancov exponovaných faktorom práce a 
pracovného prostredia 
1. Rámcový program rekondičného pobytu pre zamestnancov exponovaných pevnému aerosólu 
(prachu), chemickým faktorom alebo karcinogénnym a mutagénnym faktorom 
1.2. Inhalácie s použitím vhodnej prírodnej liečivej vody alebo vhodnej prírodnej liečivej vody 
plnenej do spotrebiteľského obalu. 



1.3. Pobyt v prírode, najmä prechádzky, turistika, vhodný druh športu, otužovanie. 
2. Rámcový program rekondičného pobytu pre zamestnancov exponovaných vibráciám, 
dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu, nevyhovujúcim mikroklimatickým 
podmienkam, zvýšenému tlaku vzduchu alebo nadmernej fyzickej záťaži 
2.4. Pobyt v prírode, najmä prechádzky, turistika, vhodný druh športu, otužovanie. 
3. Rámcový program rekondičného pobytu pre zamestnancov exponovaných hluku, psychickej 
pracovnej záťaži alebo ionizujúcemu žiareniu 
3.4. Pobyt v prírode, najmä prechádzky, turistika, vhodný druh športu, otužovanie. 
 
 
Právne predpisy súvisiace s odpadovým hospodárstvom 
 
Zákon NR SR č. 409/2006 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení 
TRETIA ČASŤ 
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB V ODPADOVOM 
HOSPODÁRSTVE 
Prvý oddiel 
Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva 
§ 7 
Udeľovanie súhlasu 
(6) Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, 
ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 
uvedených v prílohe č. 3 možno vydať, len ak 
c) zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a 
živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu alebo iné oprávnené 
využívanie dotknutého územia. 
 
Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(účinný od 1.1.2016) 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 o prístavných zberných zariadeniach na 
lodný odpad a zvyšky nákladu v platnom znení 
§ 1 
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námorné lode vrátane námorných rybárskych lodí, 
námorných rekreačných plavidiel1) a námorných jácht, ktoré plávajú do prístavu členského štátu 
Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo sú v ňom prevádzkované okrem vojnových lodí, 
vojnových pomocných lodí a iných lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát na vládne 
neobchodné účely. 
§ 3 
(1) Veliteľ námornej lode okrem námornej rybárskej lode, námorného rekreačného plavidla1) 
alebo námornej jachty1) plávajúcej do námorného prístavu členského štátu poskytne informácie 
podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 
27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu v 
znení smernice Európskeho parlamentu v platnom znení a požadované informácie oznámi 
príslušnému orgánu pobrežného členského štátu 
a) aspoň 24 hodín pred priplávaním, ak je prístav určenia známy, 
b) ihneď, ako bude známy prístav, do ktorého námorná loď pripláva, ak je táto informácia zrejmá 
do 24 hodín pred priplávaním alebo 
c) najneskôr po odplávaní z predchádzajúceho prístavu, ak plavba trvá menej ako 24 hodín. 



 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre 
zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, 
materiálov a látok v znení neskorších predpisov 
Príloha č. 1 znie: 
Príloha č. 1 
Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, 
materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení 

Kategória elektrozariadení Limit*) (%) 

Pre zhodnotenie 
elektroodpadu 
 

pre opätovné použitie 
a recykláciu komponentov, 
materiálov a látok 

7. Hračky, zariadenia určené na 
športové a rekreačné účely 

70 50 

 
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 
11/2013 ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj 
regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej 
správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej 
správy o využívaní investície 
§ 1 
Predmet úpravy 
Táto vyhláška ustanovuje 
a) vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov (ďalej len „vzor 
formulára“), 
b) podrobnosti a náležitosti na predkladanie 
1. ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok 
(ďalej len „správa o priebehu realizácie investičného zámeru“), 
2. záverečnej hodnotiacej správy, 
3. ročnej správy o využívaní investície (ďalej len „správa o využívaní investície“). 
§ 2 
Vzor formulára je uvedený v prílohe. 
§ 4 
Obsah a náležitosti záverečnej hodnotiacej správy 
(1) Záverečná hodnotiaca správa obsahuje 
m) druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri poskytovaní 
produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu, 
n) druh, koncentráciu a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a 
ovzdušia,  
o) druh a množstvo vznikajúcich odpadov pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo 
služieb cestovného ruchu podľa kódu odpadu, 
p) používané prírodné základné suroviny pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo 
služieb cestovného ruchu, 
 
Právne predpisy súvisiace s ochranou prírody a krajiny 
 
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
T R E T I A Č A S Ť 
OSOBITNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 
P R VÁ H L A VA 
ÚZEMNÁ OCHRANA 



§ 11 
Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne 
(1) Územnou ochranou prírody a krajiny (ďalej len „územná ochrana“) podľa tohto zákona sa 
rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. 
(2) Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so 
zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. 
§ 12 
Prvý stupeň ochrany 
Na území Slovenskej republiky, ktorému sa neposkytuje územná ochrana podľa § 17 až 31, platí 
prvý stupeň ochrany, podľa ktorého sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na 
g) zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, ktorým sa 
môže biotop poškodiť alebo zničiť, 
h) vyradenie ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie do užívania na účely podnikania v osobitnom 
režime. 
§ 13 
Druhý stupeň ochrany 
(1) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný 
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom 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, 
b) vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, 
cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy. 
(2) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 
na 
a) vykonávanie činností uvedených v § 12, 
i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej 
trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, 
k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných 
verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo 
mimo športových a rekreačných areálov na to určených, 
l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, 
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre 
film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, 
m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo 
správe vodného toku alebo vodného diela, 
n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, 
o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka. 
§ 14 
Tretí stupeň ochrany 
(1) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané 
a) vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako, 
b) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo 
diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako, 
c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 
hranicami zastavaného územia obce, 
d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, 
vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za 
hranicami zastavaného územia obce, 



e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti 
prístupné spoločenské podujatie, 
f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, 
h) zbierať rastliny vrátane ich plodov, 
i) organizovať spoločné poľovačky, 
(2) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 
na 
a) vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c) až h), § 13 ods. 2 písm. b) až e), i), j), l) a 
m), 
b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek 
iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule, 
d) 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,  
e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb, 
§ 15 
Štvrtý stupeň ochrany 
(1) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané 
a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako, 
c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný 
alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, 
j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe 
vodného toku alebo vodného diela, 
(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 
na 
a) vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c), e) až h), § 13 ods. 2 písm. c), i), j) a l) a § 
14 ods. 2 písm. d) až f), 
c) umiestnenie stavby. 
§ 16 
Piaty stupeň ochrany 
(1) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané 
a) vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1, 
b) zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, 
e) osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál, 
f) rušiť pokoj a ticho, 
i) umiestniť stavbu. 
(2) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 
na vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. c), e) až h), 
§ 24 
Jaskyňa a prírodný vodopád 
(4) V jaskyni je zakázané 
a) vstúpiť alebo inak preniknúť do nej; zákaz sa nevzťahuje na vstup alebo iný prienik v 
súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej činnosti, s výkonom činnosti spojenej 
so zabezpečovaním odbornej starostlivosti o jaskyňu a jej ekosystémy, ak túto činnosť vykonáva 
alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, na vstup do sprístupnenej jaskyne podľa odseku 
15 a na vstup do verejnosti voľne prístupnej jaskyne podľa odseku 18, 
b) poškodzovať a ničiť chemickú a mechanickú výplň jaskyne, biotopy živočíchov a ostatné 
zložky a prvky jaskynného ekosystému, 
c) zbierať nerasty a skameneliny, archeologické nálezy, paleoantropologické nálezy a ich časti, 
chytať alebo usmrtiť živočíchy, 



g) táboriť, bivakovať alebo zakladať oheň, 
i) organizovať telovýchovné, športové alebo kultúrno- -výchovné podujatie, ako aj iné 
spoločenské podujatie prístupné verejnosti, 
j) znečisťovať podzemné priestory, 
k) rušiť pokoj a ticho, 
l) umiestniť stavbu, 
(6) V prírodnom vodopáde je zakázané 
b) poškodzovať, zasiahnuť alebo ničiť skalný útvar prírodného vodopádu, 
c) vykonávať skalolezeckú alebo lezeckú činnosť na skalných útvaroch prírodného vodopádu, 
d) kúpanie v toku v bezprostrednej blízkosti nad prírodným vodopádom alebo pod prírodným 
vodopádom. 
(10) V ochrannom pásme jaskyne sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na 
a) vykonávanie činností uvedených v odseku 5 písm. c), 
c) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho správe 
vodného toku, 
g) táborenie, vykonávanie horolezeckých, skalolezeckých výstupov alebo skialpinizmu, 
h) vjazd a státie motorového vozidla alebo záprahového vozidla na pozemky za hranicami 
zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a parkoviska; § 13 ods. 3 
platí rovnako, 
i) organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného 
verejnosti prístupného spoločenského podujatia. 
 
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
§ 16 
Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o 
sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne (k § 24 ods. 22 zákona).  
(1)Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len 
„sprístupnenie“) obsahuje 
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania žiadateľa, 
b) odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne. 
(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí 
a) zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14, 
b) rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) 
vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne, 
c) vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany 
vodných pomerov, 
d) stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu, 
e) stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti, 
f) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov. 
(3) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie 
podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne. 
(4) Jaskyňu možno sprístupniť, ak 
a) zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné 
účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,  
b) sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,  
c) výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska, 
d) rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu 
alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie 
hodnotných sintrových útvarov, 



e) v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch 
určených na liečebné účely netvoria netopiere v letnom období stále kolónie a v zimnom období 
zimujú v malom počte (náhodné výskyty), 
f) navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,  
g) v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov. 
(5) Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 krajský úrad prihliada najmä na 
a) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov, 
b) odborné stanovisko organizácie ochrany prírody, 
c) rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e), 
d) vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie, 
e) vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty 
v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácnych a ohrozených 
rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,  
f) aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere, 
g) rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v 
jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne, 
h) návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni, 
i) vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní 
liečebných pobytov. 
(6) Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú 
dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej 
trasy. 
(7) Po skončení sprístupňovacích prác vydá krajský úrad návštevný poriadok jaskyne, v ktorom 
upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne 
sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb 
v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, 
podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z 
hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania 
návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na 
kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevný poriadok upraví spoločné zásady jej 
prevádzkovania. 
 
Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 
§ 4 
Ministerstvo 
Ministerstvo plní tieto úlohy v cestovnom ruchu: 
h) spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri podpore 
udržateľného rozvoja cestovného ruchu v chránených územiach 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006, že 22. mája 
2003 bol v Kyjeve podpísaný Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji 
Karpát. 
Slovenská republika 11. mája 2004 uložila listinu o schválení u depozitára dohovoru, 
ktorým je vláda Ukrajiny. Dohovor nadobudol platnosť 4. januára 2006 na základe článku 
21 ods. 3. 
Článok 8 
Trvalo udržateľný rozvoj dopravy a infraštruktúry 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu trvalo udržateľného plánovania a rozvoja 
dopravy a infraštruktúry s prihliadnutím na špecifiká životného  prostredia v horských oblastiach 
a s ohľadom na ochranu citlivých oblastí, najmä oblastí s bohatou biodiverzitou, migračnými 



cestami alebo oblastí medzinárodného významu, ako aj na ochranu biologickej a krajinnej  
rozmanitosti a oblastí mimoriadneho významu pre rozvoj turistického ruchu. 
Článok 9 
Trvalo udržateľný rozvoj turistického ruchu 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať opatrenia a zintenzívniť spoluprácu pri presadzovaní trvalo 
udržateľného rozvoja turistického ruchu v Karpatoch, ktorý bude vzhľadom na výnimočnosť 
prírody, krajiny a kultúrneho dedičstva prínosom pre miestne obyvateľstvo. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať cezhraničnú spoluprácu s cieľom uľahčiť trvalo 
udržateľný rozvoj turistického ruchu, napríklad vo forme koordinovaných alebo spoločných 
plánov starostlivosti o cezhraničné alebo prihraničné chránené oblasti a iné turisticky 
zaujímavé lokality. 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
č. 304(2013) Z. z. 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že pri 
schválení Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o 
ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 304/2013 Z. z.) urobila Slovenská 
republika nasledujúce vyhlásenie: 
„Slovenská republika pripomína dlhodobú tradíciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov 
na svojom území, ako aj multifunkčnú úlohu lesov pri poskytovaní širokého spektra tovarov a 
služieb spoločnosti. Zároveň potvrdzuje svoj záväzok k implementácii trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov v zmysle princípov definovaných Konferenciou ministrov o ochrane 
lesov v Európe (FOREST EUROPE). Podľa týchto princípov je  zachovanie, ochrana 
a primeraný rozvoj biodiverzity lesov integrálnou súčasťou trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov.“. 
 
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 o škole v prírode 
v platnom znení 
§ 1 
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe organizácie, vysielania detí a žiakov do školy v 
prírode, činnosti, prevádzky a materiálno-technického zabezpečenia školy v prírode. 
§ 3 
(1) Ak nie je škola v prírode dostatočne kapacitne vyťažená, možno v jej objekte organizovať aj 
prázdninové pobyty detí, žiakov a dospelých, rekreačné pobyty pre pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov rezortu školstva a ich rodinných príslušníkov a pracovné 
porady zamestnancov rezortu školstva. Pritom možno organizovať jazykové kurzy, lyžiarske 
výcviky, plavecké výcviky, súťaže, kultúrne a vzdelávacie aktivity a iné záujmové činnosti. 
(2) Aktivity školy v prírode možno organizovať aj v inom objekte než v škole v prírode, ak tento 
objekt spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi. 
 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007, ktorou sa ustanovuje 
minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, 
osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a 
náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej 
záchrannej službe v znení zákona č. 358/2007 Z. z. ustanovuje: 
§ 1 
(1) Minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít žiadateľa o získanie odbornej spôsobilosti 
na výkon horskej vodcovskej činnosti (ďalej len „žiadateľ“) sú uvedené v prílohe č. 1. 
(2) Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia“) v rámci 
pôsobnosti 



ustanovenej zákonom o Horskej záchrannej službe overuje údaje, ktoré žiadateľ uviedol v 
zozname horských aktivít. 
(3) Obsah tém a rozsah vstupného testu sú uvedené v prílohe č. 2. 
Príloha č. 1  
MINIMÁLNY ROZSAH A POŽIADAVKY HORSKÝCH AKTIVÍT 
A. Horolezecké výstupy, pri ktorých žiadateľ liezol ako prvý na lane alebo bol striedaný 
Absolvovanie 30 horolezeckých výstupov v teréne nad 2 000 m nadmorskej výšky s prevýšením 
aspoň 250 m, 
z toho 
a) 5 výstupov na skale, 
b) 5 výstupov na snehu a ľade, 
c) 5 výstupov na skale, snehu a ľade, 
d) 10 výstupov v letnom období v klasifikácii obťažnosti aspoň UIAA IV s prevýšením aspoň 500 
m, 
e) 5 výstupov v zimnom období v klasifikácii obťažnosti aspoň UIAA IV s prevýšením aspoň 500 
m. 
B. Športové lezenie na skale, pri ktorom žiadateľ liezol ako prvý na lane 
10 výstupov v klasifikácii obťažnosti aspoň UIAA VI+. 
C. Skialpinizmus 
Absolvovanie 15 dní skialpinizmu v horách nad 1 500 m nadmorskej výšky, v ktorých žiadateľ 
uskutočnil 
a) 3 zjazdy na lyžiach so sklonom nad 35o v neupravenom teréne, 
b) 6 horských výstupov na lyžiach s prevýšením aspoň 1 000 m, 
c) 3 prechody pohorím, pričom každý prechod trval aspoň dva dni. 
 
 
Právne predpisy súvisiace s ochranou lesov 
 
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
PRVÝ DIEL 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
§ 1 
Predmet zákona 
(1) Tento zákon upravuje 
a) vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu, 
b) vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov, 
c) odborné hospodárenie v lesoch, 
d) podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov, 
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch, 
f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
(2) Účelom tohto zákona je 
a) zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného 
bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií, 
b) zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, 
c) zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov, 
d) vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 
§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 
Na účely tohto zákona sa rozumie 



f) mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, 
vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, 
kultúrna, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia, 
TRETÍ DIEL 
DIFERENCOVANÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH 
PRVÝ ODDIEL 
KATEGORIZÁCIA LESOV 
§ 14 
Lesy osobitného určenia 
(1) Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je 
zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na 
ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu 
(ďalej len „osobitný režim hospodárenia“). 
(2) Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy 
b) v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a 
vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta, 
c) prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou, 
PIATY DIEL 
VYUŽÍVANIE LESOV VEREJNOSŤOU 
A INÉ VYUŽÍVANIE LESOV 
§ 30 
Využívanie lesov verejnosťou 
(1) Každý má právo vstupovať na lesné pozemky. 
(2) 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. 
(3) Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské lesy. 
((4) 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 (§ 28) alebo iný verejný 
záujem. 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 konanie  o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení 
využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 
§ 31 
Zákaz niektorých činností 
(1) Na lesných pozemkoch je zakázané 
a) vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať 
lesnú pôdu alebo hrabanku, 
b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo 
vyznačených miest, 
c) stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest, 
d) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo 
vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy. 
e) vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom 
vstupu, 
f) vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava 
pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické 
ošetrenie, 
g) rušiť ticho a pokoj, 



h) zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín, 
i) manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie, 
j) ťažiť stromy alebo kry, získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru, 
k) zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi, 
l) fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru, 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 o 
hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v platnom znení 
§ 1 
Predmet úpravy 
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, najmä o 
a) kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, 
b) kritériách a podmienkach na vyhlásenie ochranných lesov a lesov osobitného určenia, 
c) zásadách určovania a spôsobe predkladania návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a 
lesov osobitného určenia, 
 (2) Subkategórie ochranných lesov podľa odseku 1 sa vyhlasujú na základe posúdenia 
podmienok a charakteru stanovišťa a na základe lesných typov podľa lesných vegetačných 
stupňov uvedených v prílohe č. 1. 
§ 7 
Subkategórie lesov osobitného určenia 
Subkategórie lesov osobitného určenia sú 
b) kúpeľné lesy, 
c) rekreačné lesy, 
§ 9 
Kúpeľné lesy 
Za kúpeľné lesy možno vyhlásiť lesy v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a 
zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta. 
§ 10 
Rekreačné lesy 
(1) Za rekreačné lesy možno vyhlásiť lesy prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, 
kultúrnou alebo rekreačnou funkciou. 
(2) Rekreačné lesy sa podľa intenzity využívania členia na 
a) zónu I, v ktorej je najväčšia koncentrácia rekreácie a v ktorej sa sústreďuje technická 
vybavenosť, 
b) zónu II, ktorá bezprostredne nadväzuje na zónu I a lesy pozdĺž rekreačno-turistických trás, 
c) zónu III, ktorá je zónou ticha. 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o poľovníctve v platnom znení 
Príloha č. 6 
SPÔSOB URČENIA NORMOVANÝCH STAVOV MALEJ ZVERI A SRNČEJ ZVERI CHOVANEJ 
V POĽOVNÝCH REVÍROCH V POĽOVNÝCH OBLASTIACH PRE MALÚ ZVER 
Pri určovaní normovaných stavov poľnej srnčej a malej zveri v rámci rozpätia určeného pre 
príslušnú kvalitatívnu triedu sa ďalej zohľadňujú tieto okolnosti: 
b) Intenzita rastlinnej výroby a ostatné negatívne antropogénne vplyvy, pričom sa hodnotí 
celkový hospodársky ráz krajiny. Prihliada sa najmä na 
3. intenzita antropopresie na krajinu, pričom optimálne je, aby v revíri bolo čo najmenej 
intravilánov a silne frekventovaných pozemných komunikácií, mestských a priemyselných 
aglomerácií, rekreačných stredísk, chatárskych osád a iných negatívnych antropogénnych 
vplyvov. 



 
 
Právne predpisy súvisiace s posudzovaním vplyvov na životné prostredie 
 
Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
§ 1 
Predmet zákona 
(1) Tento zákon upravuje 
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie 
(ďalej len „posudzovanie vplyvov“) 
1. strategických dokumentov pred ich schválením, 
2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa 
osobitných predpisov, 
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov, 
c) práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov. 
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je národná 
obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy. 
§ 2 
Účel zákona 
Účelom zákona je najmä 
a) zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii 
environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom 
na podporu trvalo udržateľného rozvoja, 
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu 
a navrhovanej činnosti na životné prostredie, 
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického 
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie 
životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, 
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o 
povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 
 
Príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.  
Zoznam navrhovaných činností podliehajúcim posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie  
14. Účelové objekty pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 
Rezortný orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
                           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

Pol. 
číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 

Časť A (povinné 
hodnotenie) 

Časť B (zisťovacie 
konanie) 

1. Športové a rekreačné prístavy (ubytovacie 
zariadenia okrem ubytovania v súkromí, 
stravovacie zariadenia) 

v chránených 
územiach  
 

neuvedené v časti A 

2. Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske 
vleky, skokanské mostíky, lanovky a 
ostatné zariadenia 

 bez limitu 

3. Trvalé pretekárske trate a skúšobné trate 
pre motorové vozidlá 

v chránených 
územiach  

neuvedené v časti A 

4. Tematické parky  bez limitu 



5. Športové a rekreačné areály neuvedené 
v položkách č. 1 - 4 

 v zastavanom území od 
10 000 m2 
mimo zastavaného 
územia od 5 000 m2 

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 439/2010, že 21. mája 
2003 bol v Kyjeve prijatý Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k 
Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice 
(oznámenie č. 162/2000 Z. z.). 
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 761 z 15. 
februára 2008 a rozhodla o tom, že protokol je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 
Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. 
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 22. apríla 2008. Ratifikačná listina bola 25. 
júna 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. 
Protokol nadobudol platnosť 11. júla 2010 v súlade s článkom 24 ods. 1. 
Príloha 2  
Iné projekty vzťahujúce sa k článku 4 ods. 2 
83. Lyžiarske trate, lyžiarske vleky a lanovky a súvisiace objekty. 
84. Rekreačné prístavy. 
85. „Rekreačné dediny (Holiday villages)“ a hotelové komplexy mimo mestských oblastí a 
súvisiace objekty. 
86. Trvalé kempy a miesta pre karavány. 
87. Tematické parky. 


