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Národný park Slovenský raj, jeho ochranné pásmo a územie 

NATURA 2000



1. Unikátne geomorfologické fenomény - rokliny s vodopádmi, kaňony, 

skalné útvary, jaskyne

2. Vysoká biodiverzita

druhová  - flóra Slovenského raja má cca 1000 druhov, z toho 85 druhov je 

z národného Červeného zoznamu 

ekosystémová – 40 biotopov národného alebo európskeho významu 

3. Ucelené komplexy lesných, skalných, lúčnych a mokraďných biotopov

Prečo je Slovenský raj národným parkom? 

Je to jedinečné územie Západných Karpát s vysokou 

prírodoochrannou hodnotou





A1 Príprava plánu starostlivosti o územie európskeho významu  

Slovenský Raj 

 program starostlivosti – základný koncepčný dokument 

starostlivosti o chránené územia, podklad na zabezpečenie 

priebežnej starostlivosti o chránené územie, vypracúva sa 

spravidla na 10 rokov

 Vymedzuje biotopy, chránené druhy

 Navrhuje optimálne využitie a spôsob ochrany predmetu 

ochrany, prípadne rekonštrukčné a nápravné opatrenia 

 Vymedzuje zóny, stupne ochrany 
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Program starostlivosti o územie európskeho 

významu SKUEV 0112 Slovenský raj pozostáva z 

troch samostatných elaborátov



A2 Štúdia o vplyve turistov 

 Pravidelné sčítavanie turistov (leto, zima)

 Príprava dotazníka a prieskum u 619 

návštevníkov 

 vyhodnotenie prieskumu



A2 Štúdia o vplyve turistov 

 Tvorba Programu starostlivosti o 

návštevníkov 

 Vytvorenie pracovnej skupiny na riešenie 

nasledovných okruhov:

a) Pešia turistika

b) Cykloturistika

c) Pohyb motorovými vozidlami a parkovanie

d) Jazda na koni

e) Poľovníctvo a rybárstvo (výhradne ako ponuka 

cestovného ruchu)

f) Informačný systém pre návštevníkov

 Program starostlivosti o návštevníkov a jeho 

verejné pripomienkovanie ukončené v júni 

2007, stal sa súčasťou PS o NP



C1 – C3 Obnova chodníkov “Suchá Belá” a 

“Prielom Hornádu“ 

 Prielom Hornádu – všetky práce na turistickom 

chodníku boli  zrealizované v roku 2005

 Suchá Belá – ukončená v máji 2007

 Spolu obnovených 60 miest

 Monitoring biotopov – nultý stav r. 2005 pred 

obnovou, následne v r. 2008



C4 Obnovný manažment nelesných 

biotopov

 Vyčistených 138 ha lúk, vrátane 

slatinných rašelinísk a xerotermov 

 výrub náletových drevín

 mulčovanie alebo prvé kosenie lúk

 odstraňovanie biomasy

Kopanecké lúky – zaznamenaných 

75 druhov vyšších rastlín na m2 a 106 

druhov na 25 m2

Lokality po skončení LIFE idú do 

riadneho obhospodarovania farmármi 

alebo do starostlivosti NP



C5 Obnova lesných biotopov 

 Obnovný manažment s cieľom presunu 

porastov do zóny A – zlepšenie druhového 

zloženia a vekovej štruktúry

 245 ha prerezávok a prebierok

C6 Odkôrnenie stromov napadnutých 

lykožrútom

 Cieľom bolo zlepšiť zdravotný stav porastov 

s prirodzeným zastúpením smreka

 Len smreky, spolu 1 137 m3 odkôrnených 

stromov na monitorovacom území 3 000 ha

 Pozitívne prijatá aktivita u štátnych aj 

neštátnych vlastníkov lesov



C7 Ochrana lesa použitím feromónových 

lapačov

 Štyri sezóny v teréne parku cca 500 lapačov 

na Yps typographus, Pityogenes 

acuminatus, Yps acuminatus a Yps 

duplicatus 

 Poskytnuté štátnym i neštátnym vlatníkom 

lesa

 Zber každých 10-14 dní od apríla do 

septembra 

 50 lapačov podrobná analýza vzorky na 

LVÚ, zvyšné podľa štandardných metód



C7 Ochrana lesa proti kôrovcom použitím feromónových lapačov



C8 Oplotenie slatinných rašelinísk

 Oplotené dve lokality slatiných rašelinísk

 Celková dĺžka oplotenia je 300 m

 Plocha na vernárskych lúkach sa rýchlo 

revitalizuje



C9 Zlepšenie vodného režimu na 

Vernárskej slatine

 Cesta odviedla potok, ktorý napájal slatinu

 Slatina bola degradovaná, čo sa prejavilo 

zmenou druhového zloženia 

 Potok sa presmeroval späť do slatiny 

pomocou rúry s priemerom 60 cm 

a dĺžkou 8 m



E1 Príprava a tlač brožúrky o biotopoch  Natura 2000



E2 Príprava a tlač letáčikov o roklinách 

“Suchá Belá” a “Prielom Hornádu“



E3 Príprava a tlač letáčika – Natura 2000 

v Slovenskom raji

E4 Príprava mobilnej výstavy Natura 2000 

v  Slovenskom Raji



E5 Obnova informačných panelov 

v “Prielome Hornádu”



E6 Náučný chodník Mokrade Hnilca

 Lokalizovaný v zachovanej niva Hnilca s priľahlými mokraďami v 

blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyne 

Obojsmerný drevený nadzemný chodník s mostom cez rieku Hnilec, 

10 informačných panelov, celková dĺžka chodníka 500 m



E7 Otvorenie a vybavenie Informačného strediska na Podlesku

 Funkčné od leta 2008, stavbu financovala Správa NP, technické 

vybavenie z projeku LIFE)



E9 Vytvorenie dobrovoľnej strážnej služby

 146 skautov (Slovenský skauting, Český 

junák) - 4 dvoj-týždňové tábory v júli a auguste 

každý rok

 zvýšenie informovanosti návštevníkov NP, 

kontrola a monitoring návštevnosti NP

E8 Chod profesionálnej strážnej služby 

 A1, A2 – monitoring druhov, sčítavanie turistov 

a dotazníky

 C7 – zber vzoriek z feromónových lapačov 

 C4, C8 – kosenie lúk a oplotenie



E10 Lesnícky deň – štyri semináre o prírode 

blízkom hospodárení v lesoch Slovenského 

raja, tréning pre vlastníkov a užívateľov lesa

E11 Príprava Sprievodcu prírode blízkym 

hospodárením v lesoch Slovenského raja

E12 Semináre pre poľnohospodárov 

o Agri-Environmentálnom programe

 Diskusie o novom PRV 2007-2013  

 Zapojenie poľnohospodárskych subjektov do 

PRV 

 Dva semináre

E13 Vytvorenie web stránky projektu

 http://www.sopsr.sk/projektylife/project

E15 Spolupráca s médiami



Hlavný prínos 

projektu LIFE

 Zlepšenie a ochrana 

biotopov v NP

 Zvýšenie prestíže 

Správy NP

 Vzájomný rešpekt 

partnerov -

schopnosť pozrieť sa 

na veci aj inými očami


