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1. Prečo som napísal túto príručku  
 

Pri turistike a rôznych športových a rekreačných aktivitách v prírode dochádza 

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

lesným hospodárstvom, poľovníctvom, či inými oprávnenými záujmami vlastníkov 

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

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

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

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

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

verejných športových podujatí. 

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

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

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

vyznačenie nových turistických a náučných chodníkoch v chránených územiach, umiestnenie 

náučných a informačných tabúľ, usporiadanie rôznych verejnosti voľne prístupných 

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

súhlasy a výnimky súvisiace so speleologickou činnosťou a objavovaním a prieskumom 

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

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

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

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

hospodárov, poľovníkov alebo zamestnancov štátnej ochrany prírody na nelegálne 

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

terénnych obhliadkach chránených území stretol s negatívnymi dôsledkami vykonávaných 

rekreačných a športových aktivít v prírode. 

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

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

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

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

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

Obhospodarovateľom lesa, vlastníkom pozemkov, užívateľom poľovných revírov, aj 

zamestnancom štátnej ochrany prírody, či aktivistom environmentálnych organizácií by mala 

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

a povinnostiach pri využívaní prírody verejnosťou. 

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

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

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

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

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

znenia súvisiacich právnych predpisov. 
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2. Prístup do krajiny a vstup na pozemky 

 

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

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

vymedzených územiach v záujme ochrany prírody.  

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

aj podmienky ochrany prírody a krajiny.  

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

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

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

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

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

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

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

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

pod.) 

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

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

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

časti chráneného územia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď.  



2.2 Využívanie lesov verejnosťou 

 
 

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

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

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

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

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

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

kultúr proti škodám zverou, oplotenia semenných sadov a pod.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zvýšeného požiarneho nebezpečenstva). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz 

alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade 

potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť."  

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

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

zákazom vstupu,  

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

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

chemické ošetrenie,  

- rušiť ticho a pokoj. 

 

  Zákon o lesoch ďalej umožňuje podľa §14 

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

významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou 

funkciou za lesy osobitného určenia, v ktorých by sa 

uplatňoval osobitný režim hospodárenia v súlade s 

ich rekreačnou funkciou. Takúto zmenu kategórie 

lesa povoľuje okresný úrad v sídle kraja, odbor 

opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva 

na dobu 10 až 20 rokov. Predpokladom je 

samozrejme súhlas vlastníka, či správcu lesného 

pozemku, vypracovanie návrhu osobitného režimu 

obhospodarovania odborne spôsobilou osobou  a 

splnenie ďalších zákonných podmienok.                                                                                                               
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2.3 Obmedzenia vstupu podľa zákona o poľovníctve 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

okresného úradu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v poľovnom revíri na prístupových cestách. 

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

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

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

živočíchy nepriaznivo.  
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2.4 Obmedzenia vstupu do osobitne chránených častí prírody a krajiny 

 
 

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

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

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

zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka 

za hranicami zastavaného územia obce.  

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

byť obmedzený tiež samotným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým bolo 

príslušné chránené územie vyhlásené. 

 

Príklady: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Z.z.) 

 

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

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

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

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

Z.z.) 
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  Zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka neplatí v 

súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom 

rybárskeho práva a na pohyb správcu vodného toku, obhospodarovateľa lesa a vlastníka, 

správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. Vplýva to z ustanovení §14 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

prírody a krajiny takisto upravený návštevným poriadkom národného parku a jeho 

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

sídle kraja. 

 

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

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

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

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

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

návštevníci pohybujú samostatne na vlastné nebezpečenstvo (spravidla bez platenia 

vstupného). Verejnosti voľne prístupné jaskyne vyhlasuje okresný úrad v sídle kraja. 
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2.5 Obmedzenia jazdy bicyklom v chránených územiach a v lesoch 
 

 

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

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

trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami 

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

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

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

aj keď to nie je vyznačená cyklotrasa.  

 

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

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

zakázané vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom 

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

komunikácie a vyznačenej cyklotrasy. Teda cyklista tu už nemôže používať ľubovoľné poľné 

a lesné cesty. 

  

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

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

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

a krajiny. 

 

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

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

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

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

o ochrane prírody a krajiny. 

 

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

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

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

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

lesnej cesty, stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. 
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2.6 Vstupné do chráneného územia 
 

 

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

chráneného územia. 

 

Za akých podmienok je možné vyberať vstupné do chráneného územia? 

 

- Vstupné sa vyberá za účelom regulácie využívania chráneného územia. 

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

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

častí. 

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

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

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

vybraných častí národného parku Slovenský raj. 

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

vyberať len so súhlasom vlastníka dotknutého pozemku. 

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

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

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

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

motorových vozidiel nemobilných zdravotne postihnutých osôb. 

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

chráneného územia. Príjem zo vstupného musí byť použitý na zabezpečenie 

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

na nich). 
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