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NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. februára 2002,

ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 14 ods. 1 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny nariaďuje:

§ 1

Národný park Slovenský kras

Územie Slovenského krasu v okresoch Rožňava a Košice-okolie sa vyhlasuje za Národný park Slovenský kras (ďalej len „národný park“).

§ 2

Územie národného parku

Územie národného parku sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská
Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov nad Turňou, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová pri Hrhove, Krásnohorská Dlhá Lúka,
Kružná, Kunova Teplica, Lipovník pri Rožňave, Lúčka pri Hrhove, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Silica, Silická
Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik, Vidová a v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky nad
Turňou, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel. Národný park má výmeru 34 611,0832 ha; jeho územie je vymedzené
v prílohe.

§ 3

Ochranné pásmo

Pre národný park sa vyhlasuje ochranné pásmo na území okresu Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Brzotín, Dlhá Ves,
Gemerská Hôrka, Hrhov, Hrušov nad Turňou, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník pri Rožňave,
Rozložná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, na území okresu Košice-okolie v katastrálnych územiach Dvorníky nad
Turňou, Hačava, Medzev, Turňa nad Bodvou, Zádiel a na území okresu Revúca v katastrálnych územiach Gemerský Milhosť, Hucín,
Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany v Gemeri. Ochranné pásmo má výmeru 11 741,5677 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.

§ 4

Podrobnosti o podmienkach ochrany

Na území národného parku a jeho ochranného pásma platia podmienky ochrany ustanovené osobitným predpisom,1) pričom

a) rozorávaním a premiestňovaním pôdy a hliny a úpravou pasienkov sa rozumie vykonávanie agrotechnických a melioračných
zásahov do pôdy v trvalých trávnych porastoch a lúkach,

b) pasením hospodársky významných druhov zvierat sa rozumie pasenie koní, hovädzieho dobytka, oviec a kôz,

c) činnosťou meniacou prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a ponorov sa rozumie akýkoľvek
zásah do prameňov, ostatných vôd a ich brehov,

d) voľným púšťaním domácich zvierat sa rozumie voľný pohyb psov, mačiek, hydiny a jednotlivo sa pasúcich iných domácich zvierat
vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšieho trvalo obývaného domu,

e) pestovaním cudzokrajných druhov rastlín a chovom cudzokrajných druhov živočíchov mimo uzavretých objektov sa rozumie
pestovanie alebo chov takých jedincov, ktoré v danom území nemajú pôvodný areál rozšírenia, pričom tieto druhy sú pestované alebo
chované v podmienkach, ktoré umožňujú ich rozšírenie do voľnej prírody alebo ich kríženie s pôvodnými druhmi vo voľnej prírode,

f) za terénne úpravy sa v ochrannom pásme nepovažuje údržba ani rekonštrukcia rybničných hrádzí,

g) za aplikáciu chemických látok sa v ochrannom pásme nepovažuje hnojenie potrebné na zachovanie funkčnosti rybničného
hospodárstva.

§ 5
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Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice národného parku a jeho ochranného pásma, sú uložené na Ministerstve životného prostredia
Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Košiciach, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Rožňave, na
Okresnom úrade v Košiciach-okolí a na Okresnom úrade v Revúcej.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 110/1973 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť
Slovenský kras v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha k nariadeniu vlády č. 101/2002 Z. z.

I. Vymedzenie územia Národného parku Slovenský kras

Územie národného parku je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom v katastri nehnuteľností k 31. marcu 1999 a podľa
lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 1991, k 1. januáru 1992 a k 1. januáru 1997 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola
hranica národného parku prenesená do základných máp Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 na mapové listy:

37 - 23 Medzev stav k roku 1994
37 - 32 Rožňava stav k roku 1993
37 - 34 Gemerská Panica stav k roku 1996
37 - 41 Turňa nad Bodvou stav k roku 1994

 
Územie národného parku tvoria tri samostatné časti, a to Koniarska planina, Plešivská planina a východná časť národného parku (Silická
planina, Horný vrch, Dolný vrch, Zádielska planina a Jasovská planina).

Hranica na Koniarskej planine vychádza od železničnej stanice Gemerská Hôrka, prebieha okrajom lesa na severozápad až k poľnej
ceste, na ktorú sa napája pri vchode do lesa, a pokračuje po nej severozápadným smerom cez les. Od jej vyústenia z lesa sleduje jeho
okraj až k starej hájovni Drieňova studňa, ďalej pokračuje poľnou cestou na severovýchod cez les, z východnej strany míňa kótu 411,
vychádza z lesa, potom sa po jeho okraji stáča na východ, juhovýchod a pokračuje po okraji lesa popri obci Pašková a ďalej k úpätiu kóty
430 Hrad, odkiaľ sa okrajom lesa vracia do východiskového bodu.

Hranica na Plešivskej planine vychádza od vyvieračky Vidová, sleduje okraj lesa juhozápadným smerom, spolu s ním sa otáča najprv na
západ, potom na sever, sledujúc okraj lesa, pokračuje pätou bezlesného úbočia východne od obcí Pašková a Kunova Teplica, pričom
zahŕňa do územia Novohámorskú a severnejšiu Hučiacu vyvieračku a ďalej pokračuje severným smerom vedľa kóty 435, kde sa otáča na
východ a sleduje kľukatý okraj lesa smerom k potoku Bystrá západne od obce Rakovnica. Obchádza obec Rakovnica, križuje lesnú
cestu, ktorá vedie na kótu 528, prechádza na poľnú cestu Rakovnica – Kružná západne od kóty 528 Roveň, pokračuje okrajom lesa
južným smerom a pretína poľnú cestu, ktorá vychádza z obce Kružná na juhozápad, pri jej priesečníku s potokom. Odtiaľ pokračuje
okrajom lesa a úpätím planiny najprv juhovýchodným, neskôr južným smerom, zo severozápadnej strany obchádza priestor lomu
Gombasek a okrajom lesa sa dostáva až do východiskového bodu.

Hranica východnej časti národného parku vychádza z miesta, kde okraj lesa pri hraničnom kameni č. XII 7 1 severne od hraničného
prechodu Aggtelek – Domica pretína štátnu hranicu Slovenskej republiky s Maďarskou republikou, odkiaľ pokračuje po okraji lesa
severozápadným smerom až k severnému okraju štátnej cesty, po ktorom pokračuje západným smerom. V mieste jeho priesečníka s
hranicou katastrálnych území obcí Dlhá Ves a Kečovo sa po nej obracia na severovýchod a prechádza po nej na okraj lesa, ktorým
pokračuje na sever, ďalej, sledujúc okraj lesa, spolu s ním sa obracia striedavo na východ, juh a severovýchod a dostáva sa k
západnému okraju štátnej cesty do obce Kečovo. Po ňom pokračuje smerom k obci Kečovo, z východnej strany obchádza intravilán tejto
obce, dostáva sa znova na okraj lesa, po ktorom kľukato pokračuje západným a severozápadným smerom až k severnému okraju štátnej
cesty vedúcej do mesta Plešivec. Po ňom prebieha pod kótou 417 Vysoká, zahŕňa do územia Ardovskú jaskyňu a v mieste, kde cesta
vychádza z lesa, pokračuje po jeho kľukatom okraji najprv smerom na východ, otáča sa na sever až severozápad a dostáva sa až k
východnému okraju mesta Plešivec. Zahŕňa do oblasti Hámorskú jaskyňu a ďalej sleduje okraj lesa až ku Gombaseckej jaskyni, kde sa
otáča na sever, pokračuje po okraji lesa k Brzotínskym rybníkom, kde sa otáča na východ a pokračuje k južnému okraju obce
Krásnohorská Dlhá Lúka. Zahŕňa do územia starý kameňolom, z juhu obchádza chatovú osadu, pokračuje okrajom lesa východným
smerom, dostáva sa k štátnej ceste I/50 v úseku Rožňava – Košice a po jej juhozápadnom okraji pokračuje až k toku Čremošnej pri
severnom okraji obce Lipovník. Ďalej sleduje tok smerom na Drnavu až k mostu na štátnej ceste smerom na Bôrku, odkiaľ pokračuje
okrajom lesa smerom na východ, pretína Hrušovskú dolinu, dostáva sa k Vrbovému potoku, sleduje okraj lesa vo Vodnej doline, otáča sa
na sever a napája sa na tok Čremošnej, po ktorej pokračuje východným smerom. Pri kóte 425 prechádza južným smerom na okraj lesa,
obchádza zo západu intravilán obce Kováčová, kľukatým okrajom lesa sa dostáva opäť k toku Čremošná a napája sa na južný okraj
štátnej cesty do obce Bôrka, po ktorom pokračuje až ku kóte 514. Odtiaľ prechádza južným smerom na okraj lesa, ktorý sleduje, otáča sa
na sever, z východnej strany obchádza obec Bôrka, prechádza na druhú stranu doliny, dostáva sa znovu na okraj lesa a postupuje
údolím Čremošnej smerom na sever po západnom okraji lesnej cesty, ktorú sleduje smerom na severozápad. Otáča sa smerom na
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východ, dostáva sa na hranicu katastrálnych území obcí Hačava a Bôrka, po nej pokračuje na východ až k jej záhybu, odkiaľ pokračuje
lesnou cestou ďalej smerom na východ k obci Hačava, ktorú obchádza južne okrajom lesa. Cez Hájsky potok sa dostáva oblúkom na
okraj lesa ku kóte 902 najprv severozápadným smerom, potom sa otáča k východu, sleduje lesnú cestu, pričom v jej priesečníku s
hranicou katastrálnych území obcí Hačava a Medzev prechádza na túto hranicu a sleduje ju juhovýchodným smerom na okraj lesa do
doliny Šugovského potoka, prechádza na lesnú cestu vedúcu dolinou, pripája sa k Šugovskému potoku a pri kóte 325 prechádza na
hranicu katastrálnych území obcí Medzev a Jasov. Pokračuje po nej severovýchodným smerom, prechádza na okraj lesa, ďalej ho
sleduje a otáča sa na juhovýchod, pričom zahŕňa do oblasti Jasovskú jaskyňu a od odklonu poľnej cesty od toku Bodvy prebieha smerom
na západ južným okrajom pasienkov, prechádza na okraj lesa, sleduje ho južným smerom až k potoku Drienovec, ktorý sleduje až k
odklonu katastrálnej hranice obcí Drienovec a Moldava nad Bodvou, kde sa odkláňa, otáča sa k severozápadu a kľukatým okrajom lesa
sa dostáva k severnému okraju obce Háj, kde sa ohýba po okraji lesa na juhovýchod. Pokračuje oblúkom úpätím hradného kopca Turňa
a po okraji lesa sa dostáva k obci Zádiel, ktorú okrajom lesa obchádza zo severu, pokračuje hranicou lesa na západ, severne od
Petrovho lazu prechádza na lesnú cestu, ktorou sa po prechode cez les dostáva k železničnej trati a po severnom okraji železničného
telesa pokračuje ponad obec Hrhov až k západnému okraju honu Zakázané, odkiaľ pokračuje okrajom lesa na západ. Západne od kóty
327 sa pripája k severnému okraju štátnej cesty I/50 a pri kóte 466 prechádza na okraj lesa, ktorý sleduje západným smerom do doliny
Vápenného potoka, kde sa pod kótou 517 otáča po hranici lesa na juh. Nad obcou Silická Jablonica sa oblúkovite otáča ku kóte 459
Vysoká. Odtiaľ smeruje okrajom lesa k Bazinovskému potoku, prechádza po západnom okraji obce Silická Jablonica, ďalej cez poľnú
cestu ku Sokoliemu potoku, pokračuje na východ okrajom lesa a okrajom pasienkov ku kóte 225, prechádza prameniskom prítoku Turne
a smeruje na východ okrajom lesa až ku hranici katastrálnych území obcí Hrhov a Včeláre, po ktorej prebieha až ku kóte 431 na štátnej
hranici juhozápadne od obce Včeláre. Odtiaľ prechádza po štátnej hranici západným smerom až k východiskovému bodu.

Národný park má výmeru 34 611,0832 ha.

II. Vymedzenie ochranného pásma národného parku Slovenský kras

Ochranné pásmo je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom k 31. 3. 1999 a podľa lesníckych organizačných máp 1 : 25
000 so stavom k 1. januáru 1991, k 1. januáru 1992, k 1. januáru 1995 a k 1. januáru 1997, z ktorých bola hranica ochranného pásma
prenesená do základných máp Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 na mapové listy:

37 - 23 Medzev stav k roku 1994
37 - 31 Jelšava stav k roku 1994
37 - 32 Rožňava stav k roku 1993
37 - 34 Gemerská Panica stav k roku 1996
37 - 41 Turňa nad Bodvou stav k roku 1994

 
Ochranné pásmo tvorí sedem samostatných častí, a to západná časť, južná časť, severná časť, východná časť, stredná časť, ochranné
pásmo Silická Brezová a ochranné pásmo Silica.

Západná časť ochranného pásma

Hranica západnej časti ochranného pásma vychádza z hranice národného parku na Koniarskej planine, z miesta, kde hranica
katastrálnych území obcí Gemerská Hôrka a Plešivec juhovýchodne od kóty 428 Slaný vrch vchádza do lesného porastu, pokračuje
okrajom lesa západným smerom až na hranicu katastrálnych území obcí Hucín a Gemerská Hôrka, po ktorej sa dostáva na severný okraj
železničného telesa. Pokračuje po ňom západným smerom, juhozápadne od kóty 342 Viničník prechádza na okraj lesa, z východnej
strany obchádza intravilán obce Hucín a po okraji lesa pokračuje k starej hájovni Drieňova studňa, kde sa napája na hranicu národného
parku. Odkláňa sa od nej a pokračuje po kľukatom okraji lesa smerom na severozápad, dostáva sa k lesnej ceste východne od kóty 513
Stráň, po nej sa otáča na juh, zo severu obchádza intravilán obce Jelšavská Teplica a po okraji sa dostáva na hranicu katastrálnych
území obcí Jelšava a Jelšavská Teplica, po ktorej pokračuje na severovýchod až na hranicu katastrálnych území obcí Jelšava a
Gočaltovo, kde sa lomí a juhovýchodným smerom pokračuje po hranici katastrálnych území obcí Gočaltovo a Rozložná. Na jej
priesečníku s okrajom lesa prechádza na okraj lesa, ktorým obchádza dolinu vedúcu na západ od Rozložnej, potom sa stále po okraji
lesa stáča na juhovýchod a dostáva sa do bodu, kde hranica národného parku na Koniarskej planine pretína hranicu katastrálnych území
obcí Kunova Teplica a Rozložná severne od kóty 594 Pipíš.

Južná časť ochranného pásma

Hranica južnej časti ochranného pásma od východiskového bodu, ktorým je hraničný kameň č. XII 5 na štátnej hranici Slovenskej
republiky s Maďarskou republikou pri kóte 401 Líščia diera sleduje hranicu katastrálnych území obcí Dlhá Ves a Čoltovo
severozápadným smerom ku kóte 381 Pereš, pokračuje po nej až k jej priesečníku s poľnou cestou smerom na kótu 344 na štátnej ceste
Dlhá Ves – Domica. Ďalej sleduje severný okraj štátnej cesty severozápadným smerom až k prípojke poľnej cesty pred východnou
stranou ihriska, zo severovýchodnej strany obchádza intravilán obce Dlhá Ves a opäť sa napája na severný okraj štátnej cesty, po ktorom
sa dostáva až na hranicu národného parku, ktorú predstavuje okraj lesného porastu.

Severná časť ochranného pásma

Hranica severnej časti vychádza z kóty 1028, ktorá leží na hranici národného parku severne od obce Bôrka, pokračuje po hranici
katastrálnych území obcí Bôrka a Hačava smerom západným na kótu 1186 Osadník, kde sa otáča k severovýchodu a prebieha tokom
Bodvy v smere jej toku až k južnému okraju štátnej cesty v úseku Štós – Medzev. Po ňom pokračuje na východ, pri ústí Medvedej doliny
prechádza na pravú stranu toku Bodvy, po ktorej pokračuje až k intravilánu obce Medzev, ktorý obchádza z juhu, prechádza na ľavý breh
Bodvy a pokračuje po ňom ďalej až po ústie Šugovskej doliny. V mieste dotyku toku s okrajom lesa sa pripája k hranici národného parku.

Východná časť ochranného pásma

Hranica východnej časti ochranného pásma vychádza z južného bodu hranice národného parku pod zrúcaninami hradu Turňa, odkiaľ
prebieha smerom na juh na hranici intravilánu obce Turňa, spolu s ňou sa otáča na západ a pripája sa k severnému okraju poľnej cesty
smerujúcej k obci Zádiel až k priesečníku s hranicou katastrálnych území, po ktorej prechádza na severnejšiu poľnú cestu a po nej sa
dostáva na okraj vinohradov, pripája sa k hranici národného parku a zo severu a západu obchádza intravilán obce Zádiel. Ďalej prebieha
severným okrajom poľnej cesty, obchádza objekt hospodárskeho dvora zo severu a pokračuje západným smerom. Na križovatke poľných
ciest sa otáča k juhu a poľnou cestou prechádza na severný okraj železničného telesa, po ktorom pokračuje západným smerom k
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východnému okraju obce Hrhov, kde sa pripája hranica národného parku, na rozhraní katastrálnych území prechádza na južný okraj
železničného telesa a pokračuje až po železničný nadjazd nad štátnou cestou pri obci Jablonov nad Turňou. Odtiaľ sa rozmedzím medzi
pozemkami dostáva na poľnú cestu vedúcu z obce Jablonov nad Turňou smerom na západ do záhradkárskej osady, na križovatke
poľných ciest prechádza na cestu, ktorá hrebeňom z východnej strany obchádza Hrušovské rybníky, dostáva sa na hranicu katastrálnych
území obcí Hrušov a Jablonov nad Turňou, ktorou prechádza na tok Turne, pokračuje ďalej v smere toku, prechádza na prívodný kanál
vody do Hrhovských rybníkov, obchádza rybníky zo západnej strany, poľnou cestou sa dostáva na južný okraj štátnej cesty pod Hrhovom.
Pokračuje štátnou cestou k priesečníku s Hrhovským potokom. Ďalej pokračuje štátnou cestou až k jej križovatke s poľnou cestou, kde sa
odkláňa k juhu a znovu sa pripája k toku Turne. Po ňom sa dostáva na hranicu katastrálnych území obcí Hrhov a Včeláre a na hranicu
národného parku.

Stredná časť ochranného pásma

Hranica strednej časti ochranného pásma vychádza z miesta dotyku hranice národného parku v bode, kde sa štátna cesta križuje s
potokom Čremošná. Ďalej pokračuje potokom Čremošná až k intravilánu obce Krásnohorská Dlhá Lúka, kde sa pripája k hranici
národného parku. Po nej obchádza z juhu intravilán obce Krásnohorská Dlhá Lúka a znovu prechádza na pravý breh toku, po ktorom
pokračuje až k východnému okraju železničného telesa. Sleduje jeho okraj juhozápadným smerom až k železničnému mostu nad riekou
Slaná, kde prechádza na jej ľavý breh, po ktorom sa dostáva až na hranicu národného parku západne od Gombaseckej jaskyne.

Ochranné pásmo Silická Brezová

Hranica ochranného pásma vychádza z juhovýchodného okraja intravilánu obce Silická Brezová, odkiaľ pokračuje severozápadným
okrajom poľnej cesty smerom na severovýchod až k okraju lesa, po ktorom sa otáča najprv k severu, neskôr k západu až juhozápadu.
Okrajom lesa sa dostáva na severný okraj štátnej cesty Plešivec – Silická Brezová, po ňom pokračuje na západ až na hranicu
katastrálnych území obcí Ardovo a Silická Brezová, po ktorej prechádza cez štátnu cestu a pripája sa k okraju lesa. Po ňom pokračuje
juhovýchodným smerom, prechádza po východnom okraji pasienkov znovu na okraj lesa, po ktorom pokračuje až na štátnu hranicu
Slovenskej republiky s Maďarskou republikou, prechádza na východný okraj poľnej cesty a po ňom pokračuje až do východiskového
bodu.

Ochranné pásmo Silica

Hranica ochranného pásma okolo obce Silica vychádza z bodu, v ktorom hranica katastrálnych území obcí Slavec a Silica pretína
severný okraj štátnej cesty Gombasek – Silica, odkiaľ prebieha katastrálnou hranicou severným smerom až na okraj lesa. Sledujúc okraj
lesa, otáča sa na východ a v mieste, kde lesná cesta vychádza z lesa, prechádza na jej severný okraj. Od miesta odklonu poľnej cesty na
juh prechádza hranica východným smerom cez poľnohospodárske pozemky až k Jašteričiemu jazeru, ktoré obchádza z východnej
strany, a prechádza na západný okraj poľnej cesty severne od kóty 633 Fabianka. Po ňom postupuje ďalej, otáča sa k severu a na
križovatke poľných ciest prechádza na poľnú cestu vedúcu severovýchodným smerom na hranicu katastrálnych území obcí Silica a
Silická Jablonica. Na nej sa lomí a spolu s ňou postupuje južným smerom až nad kótu 608 Malá Mela, kde sa obracia k západu a
postupuje ďalej okrajom lesa najprv juhozápadným smerom, potom sa obracia k východu, neskôr k juhu, spolu s okrajom lesa sa znovu
pripája na hranicu katastrálnych území obcí Silica a Silická Jablonica, pretína lesnú cestu vedúcu do obce Silická Jablonica a spolu s
okrajom lesa postupuje na západ až k východiskovému bodu.

Ochranné pásmo má výmeru 11 741,5677 ha.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

© S-EPI s.r.o. 2010-2021 | Pracuje na systéme AToM3 | Ďakujeme, že používate Zákony Pre Ľudí .SK

Zbierka zákonov SR - 101/2002 Z. z. znenie 1. 3. 2002

Stránka 4 / 4

http://www.zakonypreludi.sk/

