
Druhy dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 

1. koncepcia ochrany prírody a krajiny 

2. program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť 

3. program starostlivosti o národný park 

4. program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, 

národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránený strom 

5. program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených území 

6. programy starostlivosti o územia medzinárodného významu 

7. programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov 

8. program záchrany chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú 

prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku 

9. program záchrany chráneného vtáčieho územia 

10. program záchrany súkromného chráneného územia 

11. program záchrany chráneného stromu 

12. program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov 

13. program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku 

14. generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability 

15. dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability  

16. dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability  

17. projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti a národného parku a jeho ochranného 

pásma, chráneného vtáčieho územia 

18. projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, 

súkromného chráneného územia 

19. projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

20. projekt ochrany chráneného krajinného prvku 

21. projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu 

22. projekt na ustanovenie národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky 

23. návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu 

24. výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody 

a krajiny 

25. rezervačné knihy chránených území a chránených stromov 

26. národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín 

a živočíchov 

27. národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov 

národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov 

európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov 

28. dokumenty starostlivosti o dreviny 

29. návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny 

 


