
 

VYHODNOTENIE DORUČENÝCH NÁVRHOV (máj 2018) 
 

Názov dokumentu: Návštevný poriadok Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma 

 

Por. 

č. 
Subjekt Návrh subjektu 

1.  

Okresný úrad Prešov, 

odbor starostlivosti o ŽP, 

odd. štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja,  

Nám. Mieru 3, 080 01 

Prešov 

- žiada do textovej aj do mapovej časti návšt. poriadku zapracovať informácie, z ktorých by bolo jednoznačne zrejmé vymedzenia 

ochranných pásiem VN Starina (ako aj s vyznačením vodnej plochy, vodných tokov), taktiež uviesť, že územie NP Poloniny sa 

prekrýva s OP VN Starina (s uvedením dotknutých k.ú.), v ktorom je nutné dodržiavať rozhodnutie (OÚŽP Košice –vidiek č. ŽP-

577/1991-Mi), 

- z hľadiska dopravy a parkovania v OP VN Starina platí zásada povoleného vjazdu mot. vozidiel do OP VN Starina v obmedzenom 

režime len na základe vydaných preukazov na vjazd. Turisti môžu OP navštíviť pešo alebo na bicykli, za dodržania podmienok 

rozhodnutia. Zákaz vstupu do I. OP VN Starina, stanovený v rozhodnutí, žiadame vyznačiť aj v návštevnom poriadku. 

- Jazdu na koni a ustajnenie koní prioritne organizovať mimo OP VN Starina, v prípade vychádzky do OP budú navrhované trasy vopred 

prerokované s orgánom štátnej vodnej správy a správcom tokov, pričom jednou zo zásadných podmienok bude použitie vakov na 

konské exkrementy. 

- V prílohe č. 3 Vyhl. KÚŽP v Prešove č. o Návšt. poriadku NP Poloniny č. 2/2006 

 v bode č. 1 písm. b) Vyhradené miesta na bivakovanie alebo stanovanie na území národného parku Stakčín - Ruské Sedlo (parcela 

KN č. 16/2 v k.ú. Ruské) – neuvažovať s touto lokalitou ako s miestom na táborenie a bivakovanie, 

 v bode č. 2 písm. a) zjazdové lyžovanie a snoubording Stakčín - Ruské, lyžiarsky areál (parcela KN č. 102/5 v k.ú. Ruské) – 

neuvažovať s touto lokalitou nakoľko sa jedná o nefunkčný vlek, jeho obnovenie by podliehalo povoľovaciemu konaniu, 

 v bode č. 5 písm. b) Vyhradené miesta na zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb na území národného parku – navrhovať mimo 

OP VN Starina, vybudované ohnisko v Ruskom sedle presunúť mimo OP VN Starina, 

 v bode č. 7 písm. a) Vyhradené miesta na vykonávanie verejných telovýchovných, športových, turistických podujatí a iných 

verejnosti prístupných spoločenských podujatí a podmienky ich vykonávania Cintorín a ihrisko v bývalom zastavanom území obce 

Dara, Ruské, Smolník, Velká Polana a Zvala doplniť podmienkou: písomné nahlásenie na SVP š.p., odšt. Závod Košice, povodie 

Laborca minimálne 30 dní pred uskutočnením podujatia. 
- Nové lokality určené na táborenie a bivakovanie situovať mimo PHO VN Starina. 

- Nové lokality určené na zjazdové lyžovanie a snoubording situovať mimo PHO VN Starina. 

- V návštevnom poriadku uviesť, že akékoľvek činnosti v OP VN Starina je možné vykonávať iba so súhlasom Okr. úradu Prešov, odbor 

starostlivosti o ŽP, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vydaného na základe kladného stanoviska 

RÚVZ so sídlom v Humennom a SVP š.p. OZ Košice. 



 

2.  

Okresný úrad Snina, odbor 

starostlivosti o ŽP, úsek 

ochrany prírody a krajiny, 

Partizánska 1057, 069 01 

Snina 

Odporúča v návšt. poriadku upraviť podmienky: 

- návštevníci sa môžu pohybovať peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach 

vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov uvedených v prílohe č. XYZ) v období od 

16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) v čase od 6:00 hod. do 21:00 hod. a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) v 

čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. 

- zber lesných plodov a húb -  lesné plody, huby a liečivé rastliny okrem osobitne chránených druhov je možné zbierať vo vzdialenosti 

do 20 metrov od turistického chodníka pre priamy konzum alebo pre vlastnú potrebu najviac v množstve 3 litre plodov na osobu, alebo 

v množstve 3 kg húb v čerstvom stave na osobu alebo 2 kg liečivých rastlín v čerstvom stave na osobu. 

- jazdu na snežnom skútri pri snehovej pokrývke vo výške  viac ako 20 cm po lesných a poľných cestách, cyklotrasách a trasách 

turistických chodníkoch. 

3.  Obec Ulič 

Požaduje: 

- vyznačenie trasy chodníka z obce k PR Rožok. Zrekonštruovali sme lávku, po ktorej by mal chodník pravdepodobne prechádzať. Hneď 

pri lávke na p.č. 874/1 sa  nachádza miesto vhodné na stanovanie. 

- Úprava, preznačenie a doplnenie tabúľ na chodníku Arpádova línia. Zároveň parkovacie miesto na p.č. 646/18. Tu by bolo možné 

zrealizovať (po úpravách) cyklotrasu. 

- Poliščukov chodník. Pôvodne sa plánovalo, aby to bola zároveň aj cyklotrasa a trať pre bežkárov v zime. Navrhujeme preto, po dohode 

so správcom, celkovú rekonštrukciu a úpravu trasy, aby bola  vhodná pre tieto aktivity. Zároveň žiadame jeho predĺženie až ku kameňu 

Fedora Hlavatého, ktorý z našej strany nie je prístupný.     

- Školský chodník  je potrebné predĺžiť až ku vrchu Ostrá. Odtiaľ smerovať trasu k ceste pod križovatkou Ruský Potok, kde stála niekedy 

píla na drevo a vhodnou tabuľou si ju pripomenúť. Po výstavbe lávky cez Uličku by sa turisti mohli až do obce Ulič vrátiť po bývalej 

úzkokoľajke. Tá by sa malými úpravami dala využívať aj ako cyklotrasa, ktorej druhú časť by tvorila cesta 558.  

- Zriadenie táboriska je možné aj v obci pri rybníku p.č. 1195/1, ktoré sa na tieto účely využíva. 

- Ako táborisko by mohla slúžiť aj lúka pred obcou p.č. 3886/1, ktorú už dnes turisti hojne využívajú  na prenocovanie. 

- Pre táborisko je vhodná aj parc. č. 3190 smerom ku hranici. 

- Ešte v projekt v roku 2004 bolo okolie ihriska a rybník deklarované ako táborisko. Bolo by dobré sa k tomu vrátiť. 

- Parkovisko je možné vytvoriť aj na p.č. 651/1 – aj stanovanie a na p.č. 1172/3 – aj na stanovanie 

- Zároveň prosím o zaradenie diaľkovo cezhraničného behu Cisna-Ulič. 

- Zároveň by bolo možné využiť neudržiavanú cestu 558 od obce Ulič aspoň k vyhliadke. I keď je evidovaná ako cyklotrasa, je tam 

potrebné udržiavacie a rekonštrukčné práce.  

- Úpravou a propagáciou by sa mal dať viac do povedomia vojenský cintorín z 1. sv. vojny  



 

4.  

Slovenský 

vodohospodársky podnik, 

š.p. 

OZ Košice, Ďumbierska 

14, 041 59 Košice 

Žiada: 

- vyznačenie OP I. a II. st. vnútorné a vonkajšie pre VN Starina ponechať v rozsahu tak, ako to je v Prílohe č. 1 platného návšt. poriadku 

NP Poloniny, 

- Do OP I. st. VN Starina je návštevníkom vstup (peši alebo bicyklom) zakázaný, čo je uvedené aj na tabuliach označujúcich OP I. st. 

(hranica cca 100 m od max. hladiny VN Starina). Vstup do OP I. st. VN Starina je možný len na zvláštne povolenie v zmysle 

rozhodnutia č. ŽP-577/1991-Mi, 

- Pri zriaďovaní nových trás turistických, cykloturistických chodníkov a chodníkov pre jazdu na koni, príp. bežeckých trás v OP II. st. 

zachovať podmienku využitia jestvujúcich mostných objektov. Nové objekty križovaní riešiť turistickými lávkami, zriaďovanie brodov 

na vodných tokoch nie je v OP žiadúce, 

- V oblasti – bod 3 / Jazda na koni – uvažovať so zriadením napájadiel mimo korýt vodných tokov, 

- V oblasti – bod 4 / Zimné aktivity – lyžovanie bežecké lyžovanie, v k.ú. Ruské (v OP II. st. vonkajšie), tieto aktivity žiadame vykonávať 

len na vyhradených miestach, 

- V oblasti – bod 5 / Iné športové aktivity upozorňujeme na potrebu rešpektovania zákazu rybolovu na vodných tokoch v OP, nakoľko 

tieto nie sú súčasťou lovných revírov SRZ, 

- V oblasti – bod 6 / Doprava a parkovanie – žiadame uviesť: 

„Do OP II. stupňa (vnútornej aj vonkajšej časti) VN Starina je vstup-vjazd motorovými vozidlami možný len s Preukazom na vjazd 

do OP II. stupňa VN Starina, vydaným SVP, š.p., OZ Košice, v zmysle rozhodnutia č. ŽP-577/1991-Mi zo dňa 17.1.1992. Počet 

motorových vozidiel je pritom obmedzený, stanovený je denný limit motorových vozidiel – 90 (stanovené RÚVZ v Humennom). 

Uvedené obmedzenie zahŕňa všetky vozidlá so spaľovacími motormi t.z. platí aj pre trojkolky, štvorkolky, či snežné skútre.” 

- V oblasti – bod 7 / Stanovanie, táborenie a bivakovanie -  nezriaďovať nové vyhradené miesta v OP II. st. VN Starina (vo vnútornej 

a vonkajšej časti), ponechať iba lokalitu Ruské sedlo. Lokality vymedzené pre uvedené aktivity žiadame vybaviť verejnými WC 

s prijatím opatrení na kontrolované likvidáciu fekálií. 

- V oblasti – bod 8 / Organizovanie verejných podujatí – tieto písomne nahlásiť na SVP š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca min. 

30 dní pred uskutočnení podujatia. Upozorňujeme, že tieto podujatia je potrebné nahlásiť aj na Okresný úrad v Prešove, Odbor 

životného prostredia. 

- Všetky činnosti a aktivity na území OP II. st. – vnútorné a vonkajšie – majú byť vykonávané tak, aby boli rešpektované podmienky 

stanovené rozhodnutím č. ŽP-577/1991-Mi zo dňa 17.1.1992 so zameraním na ochrane kvality podzemných a povrchových vôd. 



 

5.  LPM Ulič š.p. 

Požaduje: 

- upraviť trasy značených turistických chodníkov tak, aby sa vylúčilo ich trasovanie po približovacích a vývozných komunikáciách 

v užívaní a vlastníctve LPM Ulič š.p., 

- upozorniť návštevníkov v návšt. poriadku že subjekty hospodáriace v území NP Poloniny vykonávajú hospodársku činnosť, ktorý je 

v súlade so súčasnými právnymi predpismi SR a vzhľadom na to, je potrebná príslušná opatrnosť zo strany návštevníkov, 

- umiestnenie navrhovaných odpočinkových zón a miest občianskej vybavenosti odkomunikovať s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, 

- režim prípadného vjazdu na lesné komunikácie vopred odkonzultovať s vlastníkmi a užívateľmi týchto komunikácií, 

- jasne stanoviť trasy prípadných cyklotrás, 

- v čase hlavnej poľovnej sezóny upozorniť návštevníkov na opatrnosť pri pohybe v blízkosti poľovných zariadení, 

- konečnú podobu návšt. poriadku žiadame prerokovať s vlastníkmi, správcami a užívateľmi predmetného územia. 

6.  LPUPS Ruské 

Žiada o: 

- zriadenie vyhradených miest na parkovanie pri obecnom cintoríne a pri chate LPUPS Ruské, 

- voľný pohyb občanov po obecnom, kaplnke a vojenskom cintoríne, ale aj do cca 50 m od chaty LPUPS (okrem PR Pod Ruským)  

7.  
LZ VLK Východné 

Karpaty 

Navrhujú: 

 Územie NP Poloniny s 3. st. ochrany vyhradiť ako miesto, v ktorom neplatí zákaz uvedený v § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK 

pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zast. územia obce. 

 V navrhovanom návšt. poriadku požadujeme rešpektovať bezzásahový režim ochrany území chránených najprísnejším stupňom 

ochrany. S výnimkou pešieho, neorganizovaného pohybu, ktorý je predmetom návrhu legislatívnych zmien, je potrebné v území 

s najprísnejším stupňom ochrany vylúčiť všetky ľudské aktivity a infraštrukt. rozvoj (vrátane budovania vyhliadok, ciest, altánkov 

a pod.) 

 

Spracoval: Ing. Martina Vlasáková 


