
VYHLÁŠKA 
Krajského úradu životného prostredia v Prešove 

č. 2/2006 z 23. marca 2006 
o Návštevnom poriadku Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma 

 
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po vyjadrení 
dotknutých obcí, oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých 
pozemkov a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Národného 
parku Poloniny ustanovuje: 
 

§ 1 
Účel vyhlášky 

 
(1) Účelom vyhlášky je úprava podrobností o povinnostiach návštevníkov Národného 

parku Poloniny (ďalej len „národný park“) a jeho ochranného pásma, o rozsahu a spôsobe 
dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma. 

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 258/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny. Mapa 
národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačením chránených území so štvrtým a piatym 
stupňom ochrany je uvedená v prílohe č. 1. 

(3) Územie národného parku a jeho ochranného pásma a prírodných rezervácií, národných 
prírodných rezervácií a prírodných pamiatok nachádzajúcich sa na území národného parku a jeho 
ochranného pásma je po obvode, najmä na prístupových trasách, vyznačené normalizovanými 
tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Na účely tejto vyhlášky sa považuje za 

a)  návštevníka národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „návštevník“) každá 
fyzická osoba, ktorá sa na území národného parku a jeho ochranného pásma zdržuje 
za účelom jeho kultúrnovýchovného využívania; za návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré 
sa zdržujú na území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom 
obhospodarovania, kontroly, údržby alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe 
alebo užívaní a osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe osobitných predpisov1), 

b)  kultúrno-výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma každá 
činnosť spojená najmä s poznávaním prírody, športovými alebo inými spoločenskými 
aktivitami, 

c) športové aktivity najmä turistika, cykloturistika, táborenie, stanovanie, bivakovanie, 
lyžovanie, jazda na koni, jazda na snežnom skútri, nízke lety lietadlom alebo lietajúcim 
športovým zariadením, 

 
1) Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. 

 



d) turistika druh športovej aktivity vykonávaný individuálne alebo hromadne pešou chôdzou, 
e) cykloturistika druh športovej aktivity vykonávaný individuálne alebo hromadne jazdou 

na bicykli, 
f) stanovanie prebývanie v stane na jednom mieste po dobu nie dlhšiu ako 2 dni, 
g) bivakovanie pobyt osôb prebývajúcich na jednom mieste maximálne 1 noc voľne v prírode, 

bez stanov, 
h) lyžovanie pohyb návštevníkov v území po snehu s použitím zjazdových, bežeckých, 

skialpinistických, telemarkových a akrobatických lyží, lyží pre snoubording a iného 
podobného vybavenia umožňujúceho pohyb po snehu, 

i) turistický chodník každý chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou 
značkou, vzor ktorej je uvedený v prílohe č. 2, alebo zimným tyčovým značením, 

j) cykloturistická trasa každá trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v teréne vyznačená 
normalizovanou cykloturistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2, 

k) verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia a iné verejnosti prístupné 
spoločenské podujatia2) verejnosti prístupné organizované podujatia, ktoré sa konajú pre 
individuálne neurčených účastníkov na konkrétnom mieste za účelom vykonávania 
akýchkoľvek telovýchovných, športových, turistických alebo spoločenských aktivít, vrátane 
kultúrnych a náboženských podujatí, 

l) zariadenie spôsobujúce hlukové efekty také zariadenie, ktoré je využívané 
na reprodukovanie hudby, hovoreného slova alebo iných zvukov presahujúcich hladinu 
40 dB. 

 
§ 3 

Podmienky kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma, 
rozsah 

a spôsob dopravy v národnom parku a jeho ochrannom pásme 
 

(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku a jeho ochranného pásma 
ustanovuje zákon a osobitné predpisy.3) 

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom za 
účelom kultúrnovýchovného využívania, najmä však za účelom poznávania prírody a výchovy 
k jej ochrane. 

(3) Každý je povinný sa pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma 
správať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu rastlín, drevín 
a živočíchov, vrátane ich biotopov, častí neživej prírody a znečisťovaniu územia. 

(4) Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma 
sa vyhradzujú miesta na vykonávanie športových, rekreačných a spoločenských aktivít, ktorých 
zoznam je uvedený v prílohe č. 3. 

 
2) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach. § 1 ods. 1 a 

2 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. 
3) Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch.



(5) Návštevníci môžu 
a) na území národného parku a jeho ochranného pásma vchádzať a stáť s motorovým 

vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo 
záprahovým vozidlom na pozemky mimo zastavaného územia obcí len na cesty, miestne 
komunikácie, parkoviská, čerpacie stanice, do garáží a na účelové komunikácie uvedené 
v bode 4 prílohy č. 3, 

b)  na území národného parku a jeho ochranného pásma vchádzať a stáť s bicyklom 
za hranicami zastavaného územia obcí na cykloturistické trasy, cesty, miestne komunikácie, 
parkoviská, čerpacie stanice a vyhradené miesta uvedené v bode 7 písm. b) prílohy č. 3 
a v ochrannom pásme národného parku aj na účelové komunikácie; zoznam 
cykloturistických trás zriadených ku dňu účinnosti tejto vyhlášky je uvedený v prílohe č. 4, 

c) na území národného parku pohybovať sa peší za hranicami zastavaného územia obcí po 
turistických chodníkoch, cestách, miestnych komunikáciách, parkoviskách, čerpacích 
staniciach a vyhradených miestach; zoznam vyhradených miest je uvedený v prílohe č. 3 
a zoznam turistických chodníkov zriadených ku dňu účinnosti tejto vyhlášky je uvedený 
v prílohe č. 5, 

ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný. 
(6) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť alebo nosiť psa len s vôdzkou 

a náhubkom. 
 

§ 4 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 1/2000 zo 16. 

októbra 2000 o Návštevnom poriadku Národného parku Poloniny. 
 

§ 5 
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006. 

 
 Ing. Dušan Vočko v. r. 
 prednosta 
 Krajského úradu životného prostredia v Prešove 
 





Príloha č. 2 
k vyhláške Krajského úradu 
životného prostredia v Prešove 
č. 2 /2006 
 

Vzory normalizovaného označenia 
cykloturistických trás a turistických chodníkov 

 
cykloturistické trasy 

 
Tvarové značky a smerové tabule, kde na bielom poli je 
vyobrazený znak "C", alebo cyklista a znak "C" vo 
farebných modifikáciách (červená, modrá, zelená, žltá). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
turistický chodník 

 
Tvarová značka, kde medzi dvomi rovnobežnými 

   bielymi poľami je rovnako široký farebný pás farby 
(červenej, modrej, zelenej, žltej). 

 



Príloha č. 3 
k vyhláške Krajského úradu 
životného prostredia v Prešove 
č. 2/2006 

 
Zoznam vyhradených miest pre kultúrno-výchovné využívanie 

národného parku a jeho ochranného pásma 
 
1. Vyhradené miesta na bivakovanie alebo stanovanie na území národného parku 

a) Nová Sedlica - Sedlo pod Čierťažou (parcela KN č.1096/1 v k.ú. Nová Sedlica) 

b) Stakčín - Ruské Sedlo (parcela KN č.16/2 v k.ú. Ruské) 

 

2. Vyhradené miesta na lyžovanie na území národného parku 

a) zjazdové lyžovanie a snoubording 

Stakčín - Ruské, lyžiarsky areál (parcela KN č. 102/5 v k.ú. Ruské) 

b) bežecké lyžovanie 

všetky turistické chodníky vyznačené zimným tyčovým značením 

 
3. Vyhradené miesta pre jazdu na koni na území národného parku 

a) hranica národného parku Nová Sedlica - Medová baba (účelová komunikácia č. 180 
po lesný sklad 181 podľa lesného hospodárskeho plánu z lesného hospodárskeho celku 
Zboj, Lesoprojekta, 1994) 

b) hranica národného parku Nová Sedlica - Lipová (účelová komunikácia č. 109 a 108 
po lesný sklad č. 107 podľa lesného hospodárskeho plánu z lesného hospodárskeho 
celku Topoľa, Lesoprojekta, 1994) 

 
4. Vyhradené miesto na inú športovú aktivitu – paragliding a závesné lietanie na území 
národného parku 

Malý Bukovec - z účelovej komunikácie (parcela č. KN 724 v k.ú. Topoľa) pod vysielačom 
na Malom Bukovci 
 
Na účely vykonávania tejto inej športovej aktivity sa vyhradzuje pre motorové vozidlá 

prístupová trasa k tomuto vyhradenému miestu – v k.ú. Topoľa - účelová komunikácia č. 93 a 23 
až po lúku 116 podľa lesného hospodárskeho plánu z lesného hospodárskeho celku Topoľa, 
Lesoprojekta, 1994, v k.ú. Runina – účelová komunikácia č. 34, 30 a 130 až po lúku 116 podľa 
lesného hospodárskeho plánu z lesného hospodárskeho celku Topoľa, Lesoprojekta, 1994). 

 



5. Vyhradené miesta na zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb na území národného 
parku 

a) na vybudovaných ohniskách v Novej Sedlici - Sedlo pod Čierťažou a Medová baba 

b) na vybudovanom ohnisku v Ruskom Sedle, k.ú. Ruské 

c) na vybudovaných ohniskách pri lesníckych, poľovníckych a rekreačných chatách a 
terénnej stanici 

 
6. Vyhradené miesta pre používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty 
mimo uzavretých stavieb na území národného parku a jeho ochranného pásma 

a) všetky športové a rekreačné areály 

b) miesta vyhradené v bode 7 
 
7. Vyhradené miesta na vykonávanie verejných telovýchovných, športových, turistických 
podujatí a iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí a podmienky ich 
vykonávania 

a) na území národného parku 

• Cintorín (pre verejné náboženské podujatia) a ihrisko (pre ostatné verejné spoločenské 
podujatia) v bývalom zastavanom území obce Dara, Ruské, Smolník, Veľká Poľana a Zvala 
za nasledovných podmienok: 

I. obdobie: 15. máj - 15. november 

II. frekvencia podujatí: 1x za 3 mesiace 

III. maximálny počet účastníkov: 300 osôb 

IV. písomné nahlásenie na Štátnu ochranu prírody SR, Správu Národného parku 
Poloniny minimálne 30 dní pred uskutočnením podujatia 

V. písomné nahlásenie na Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod 
Košice, povodie Laborca: minimálne 30 dní pred uskutočnením podujatia 

VI. možnosť použitia reprodukovanej hudby do hladiny 60 dB len na náboženské 
podujatia 

 

b) na území ochranného pásma národného parku 

• Pod Vodárenskou nádržou Starina (parcela KN č. 132 v k. ú. Stakčín) za nasledovných 
podmienok: 

I. obdobie: 15. máj - 15. november 

II. frekvencia podujatí: 1x za 3 mesiace 

III. maximálny počet účastníkov: 300 osôb 

IV. písomné nahlásenie na Štátnu ochranu prírody SR, Správu Národného parku 
Poloniny minimálne 30 dní pred uskutočnením podujatia 



V. možnosť použitia reprodukovanej hudby do hladiny 90 dB 

VI. účel vyhradeného miesta: kultúrne a spoločenské podujatia 

 

• Nová Sedlica - Poľana: táborisko Poľana (parcela KN č. 813 v k.ú. Nová Sedlica) za 
nasledovných podmienok: 

I. obdobie : 1. jún - 30. september 

II. frekvencia podujatí: 1x za mesiac 

III. maximálny počet účastníkov: 500 osôb 

IV. písomné nahlásenie na Štátnu ochranu prírody SR, Správu Národného parku 
Poloniny minimálne 30 dní pred uskutočnením podujatia 

V. písomné nahlásenie na Oddelenie hraničnej kontroly Policajného zboru Zboj: 
minimálne 15 dní pred uskutočnením podujatia 

VI. možnosť použitia reprodukovanej hudby do hladiny 90 dB 

VII. účel vyhradeného miesta: kultúrne a spoločenské podujatia 

 

• Runina - „Biela stopa – beh na bežkách“ (parcely KN č. 393/2 a 336 v k.ú. Runina) 
za nasledovných podmienok: 

I. obdobie : 1. február – 31. marec 

II. frekvencia podujatia: 1x v zimnom období 

III. maximálny počet účastníkov: 200 osôb 

IV. písomné nahlásenie na Štátnu ochranu prírody SR, Správu Národného parku 
Poloniny minimálne 2 mesiace pred uskutočnením podujatia 

V. možnosť použitia reprodukovanej hudby do hladiny 90 dB 

VI. účel vyhradeného miesta: športové podujatie - beh na bežkách 

 

• Pod Ľašovou: lúka Pod Ľašovou (parcela KN č. 379 v k.ú. Ruský Potok) za nasledovných 
podmienok: 

I. obdobie: 1. máj - 30. september 

II. frekvencia podujatí: 1 x za mesiac 

III. maximálny počet účastníkov: 100 osôb 

IV. písomné nahlásenie na Štátnu ochranu prírody SR, Správu Národného parku 
Poloniny minimálne 2 mesiace pred uskutočnením podujatia 

V. možnosť použitia reprodukovanej hudby do hladiny 90 dB 

VI. účel vyhradeného miesta: výcvikové ihrisko pre obecný hasičský zbor 



Príloha č. 4 
k vyhláške Krajského úradu 
životného prostredia v Prešove 
č. 2 /2006 

 
Zoznam cykloturistických trás 

na území národného parku a jeho ochranného pásma 
 

Číslo CT Farebné 
značenie CT 

Vymedzenie trasy na území národného parku a jeho 
ochranného pásma 

R 61 zelená značka Ruské Sedlo (štátna hranica) - Ruské (Pod Hrabom) - okolo Stariny 
– hranica ochranného pásma národného parku Stakčín 

Trasa č.1 modrá značka hranica ochranného pásma národného parku Stakčín - Starina 
(vodárenská nádrž) - Dara - Príslop - Karcaba - Príslop (obec) - 
Topoľa (rázcestie) - Kolbasov (obec) - Ruský Potok (rázcestie) - 
Ulič (obec) - Uličské Krivé (obec) - Zboj (obec) - Nová Sedlica 
(obec) 

Trasa č. 2 žltá značka Kolbasov - Ruský Potok 
Trasa č. 3 žltá značka Topoľa (rázcestie) - Topoľa (obec) - Ruské (Pod Hrabom) 
Trasa č. 4 žltá značka hranica národného parku Ruská Volová - Nastaz - Orlovec – Ulič 

(obec) 



Príloha č. 5 
k vyhláške Krajského úradu 
životného prostredia v Prešove 
č. 2 /2006 

 
Zoznam turistických chodníkov na území národného parku 

 
Číslo 
TCH 

Farebné 
značenie TCH 

Vymedzenie trasy Vymedzenie trasy v národnom parku 

0918 červená Nová Sedlica - Kremenec - 
Jarabá skala - Ruské sedlo - 
Černiny - Malý Horský 

hranica národného parku Temný potok - 
Kremenec - Jarabá skala - Ďurkovec - 
Pľaša - Ruské sedlo - Černiny - Malý 
Horský 

5790 zelená Nad Poľanou - Sedlo Pod 
Príkrym – Čierťaž 

hranica národného parku Nad Poľanou - 
Sedlo Pod Príkrym - Čierťaž 

8728 žltá Nová Sedlica - Poľana - Grófske 
chyžky - Jarabá skala 

hranica národného parku Poľana - 
Grófske chyžky - Jarabá skala 

2881 modrá Uličské Krive - Pod Vežou - 
Ruský Potok - Pod Kýčerou - 
Dankov potok – Topoľa 

hranica národného parku Pod Kyčerov - 
Dankov potok 

5791 zelená Runina - Kýčera - Komurný – 
Ďurkovec 

hranica národného parku Kýčera - 
Komurný - Ďurkovec 

8813 žltá Kýčera - Tri studničky Kýčera - Tri studničky 
2879 modrá Runina - Poloninský potok - 

Smerekovica - Záloma - Ruské - 
Ruské sedlo 

hranica národného parku Smerekovica - 
Záloma - Ruské - Ruské sedlo 

8819 Žltá Osadné - Ďakov – Balnica hranica národného parku Osadné 
(hájenka) - Ďakov - Balnica 

 žltá Ulič - Mergancov kameň Nad Príslopčíkom – Mergancov kameň 
 


