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P.č. Názov CHVÚ 
Linky vyhlášok 

CHVU 
Zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv pre celé 

CHVÚ 
Zakázané činnosti pre časti CHVÚ 

1 Horná Orava 

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2005/1
73/  

§2 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) odstraňovanie a poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa 
čierneho, ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej a žlny 
sivej, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny; 
b) budovanie, údržba a oprava lesnej dopravnej siete, vykonávanie 
lesníckych a lesníckotechnických meliorácií, náhodnej, mimoriadnej a 
úmyselnej ťažby, zalesňovanie, ochrana lesa, sústreďovanie dreva a jeho 
odvoz a vykonávanie ďalších zásahov do lesného porastu, ktoré vedú k 
poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu (ďalej len „lesohospodárska 
činnosť“) v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla krikľavého, orla 
skalného, včelára lesného a sovy dlhochvostej, ak tak určí orgán ochrany 
prírody; 
e) realizovanie rekultivácie a meliorácie s výnimkou činností realizovaných 
v súvislosti s obnovou trvalých trávnych porastov od 31. júla do 1. mája; 
h) mechanizované kosenie existujúcich trávnych porastov od 1. mája do 
31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do 
stredu; 
i) kosenie a mulčovanie od 1. mája do 31. júla na hniezdnych lokalitách 
chriašteľa poľného a kalužiaka červenonohého, ak tak určí orgán ochrany 
prírody. 

c) vykonávanie lesohospodárskej činnosti od 1. marca do 30. júna v 
časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 s výnimkou 
spracovania kalamity lesných porastov 
d) umiestnenie stavby s výnimkou lesnej cesty a zvážnice v časti 
chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2; 
f) vchádzanie a státie s vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným 
motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 s výnimkou činností 
vykonávaných v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky a 
údržby Vodnej nádrže Orava; 
g) vchádzanie a státie s plavidlom a plávajúcim zariadením v časti 
chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 a v okruhu 50 
metrov od brehov Vtáčieho ostrova s výnimkou činností vykonávaných 
v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky a údržby Vodnej 
nádrže Orava; 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/20050501#prilohy.priloha-priloha_c_2k_vyhlaske_c_173_2005_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/20050501#prilohy.priloha-priloha_c_2k_vyhlaske_c_173_2005_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/20050501#prilohy.priloha-priloha_c_3k_vyhlaske_c_173_2005_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/173/20050501#prilohy.priloha-priloha_c_4k_vyhlaske_c_173_2005_z_z.oznacenie


Prehľad činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany jednotlivých chránených vtáčích území (CHVÚ) podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktorými boli tieto CHVÚ vyhlásené (tzv. zakázané činnosti v CHVÚ, prehľad k marcu 2022) 

 

2 
 

2 Malé Karpaty  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2005/2
16/  

 

§2 ods.(1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje: 
a) vykonávanie výchovnej a obnovnej ťažby, zalesňovania, ochrany 
lesa a sústreďovania dreva (ďalej len „lesohospodárska činnosť“) od 1. 
marca do 30. júna; 
b) vykonávanie obnovnej ťažby iným spôsobom ako účelovým výberom 
v lesoch ochranných a lesoch osobitného určenia; 
c) obnovná ťažba veľkoplošnou formou podrastového hospodárskeho 
spôsobu a holorubným hospodárskym spôsobom v hospodárskych 
lesoch; 
d) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, 
ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán 
ochrany prírody“); 
e) umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvážnice; 
f) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, bežeckej trasy, 
lyžiarskej trasy alebo cyklotrasy; 
 
§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa na pozemkoch okrem častí 
uvedených v odseku 1 považujú: 
a) lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych prác od 
15. februára do 15. júla vykonávaná v blízkosti hniezda, ak tak určí 
orgán ochrany prírody; 
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových 
stromov, ak tak určí orgán ochrany prírody; 
c) rozorávanie trvalých trávnych porastov. 

3 Lehnice 

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2005/3
77/  

§2 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) likvidácia a zmenšovanie rozlohy a dĺžky remíz, vetrolamov, medzí a 
solitérnych stromov; 
b) výrub drevín a vykonávanie akýchkoľvek zásahov do nelesnej drevinovej 
vegetácie od 1. marca do 31. júla okrem prípadov odstraňovania následkov 
havárií alebo porúch na elektrickom vedení; 
c) vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 m od 
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hniezda dropa fúzatého, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny; 
d) vjazd a státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v 
súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, nájomcom) 
pozemku; 
e) rozorávanie existujúcich trávnych porastov; 
f) obnovovanie trvalých trávnych porastov nepôvodnými druhmi tráv; 
g) zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu na iný druh 
pozemku; 
h) aplikovanie agrochemikálií na existujúcich trávnych porastoch, na 
nelesnej drevinovej vegetácii, úhoroch, medziach a porastoch trsti a pálky 
a vo vzdialenosti do 10 m od nich; 
i) aplikovanie umelých hnojív a pesticídov na neobhospodarovaných 
plochách (najmä okraje ciest a komunikácií, skládky hnoja) od 1. marca do 
31. júla; 
j) aplikovanie rodenticídov; 
k) umiestňovanie stavieb za hranicami zastavaného územia obce; 
l) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, 
ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 
600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia; 
m) vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti 
vykonávanej banským spôsobom; 
n) poľovanie na zver od 16. januára do 15. mája okrem kuny lesnej, kuny 
skalnej, líšky hrdzavej, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a 
tchora tmavého; 
o) lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik; 
p) oplocovanie pozemku za hranicami zastavaného územia obce; 
r) vypúšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a 
používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä 
ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých 
stavieb. 
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4 Sysľovské polia  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2006/2
34/  

§2 ods. (3) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa 
považuje: 
a) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych stromov sokola 
červenonohého, ak tak určí okresný úrad; 
b) vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 metrov od 
hniezda dropa fúzatého, ak tak určí okresný úrad; 
c) vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo snežným skútrom okrem 
činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku 
vlastníkom, správcom alebo nájomcom; 
d) pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka 
alebo cyklotrasy okrem činností vykonávaných v súvislosti s 
obhospodarovaním pozemku vlastníkom, správcom alebo nájomcom; 
e) použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely; 
f) voľné pustenie psa vrátane poľovného od 1. januára do 30. júna okrem 
psa používaného na plnenie úloh podľa osobitného predpisu; 
g) umiestnenie stavby; 
h) aplikovanie pesticídov na dreviny rastúce mimo lesa; 
i) lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik; 
j) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, 
ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 
600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia; 
k) aplikovanie herbicídov od 15. apríla do 30. júna; 
l) aplikovanie rodenticídov; 
m) vstupovanie osôb a strojov na trvalé trávne porasty a polia s kultúrou 
ozimnej pšenice od 20. apríla do 31. mája; 
n) oplocovanie pozemku; 
o) púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a 
používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä 
ohňostroj, laserové zariadenia a reprodukovaná hudba. 

§2 ods. (1) 

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 

ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 

vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje lov všetkých 

druhov divých husí a kačíc a umiestnenie poľovného zariadenia.  

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje lov zveri od 1. 
januára do 30. júna okrem lovu predátorov podľa programu 
starostlivosti o chránené vtáčie územie. 

5 Dolné Považie  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2006/5
93/  

§2 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo 
lesa od 1. apríla do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo 
porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma dráh 
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železničných tratí alebo vykonávania povodňových zabezpečovacích prác 
alebo povodňových záchranných prác,  
b) vykonávanie obnovnej alebo výchovnej ťažby od 1. apríla do 31. júla, ak 
tak určí okresný úrad, 
c) vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania 
poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda sokola červenonohého od 1. 
apríla do 15. augusta, ak tak určí okresný úrad, 
d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov, okrem ich obnovy 
alebo ostatnej zatrávnenej plochy,  
e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh pozemku,  
f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
g) rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov 
materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo okrajov miestnych 
komunikácií alebo účelových komunikácií, ak tak určí okresný úrad, 
h) mechanizovaná kosba okrajov všetkých poľných ciest od 1. apríla do 15. 
júna okrem ciest vedúcich k zastavaným častiam osád alebo železničných 
priecestí, 
i) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých 
trávnych porastoch, ostatných zatrávnených plochách, medziach alebo 
drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov, 
j) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na brehoch 
materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo na miestnych 
komunikáciách, alebo účelových komunikáciách, alebo ich okrajoch okrem 
miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií vedúcich k 
zastavaným častiam osád alebo okrem odstraňovania inváznych druhov, 
k) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr. 

6 Tribeč  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/1
7/  

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje  
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla 
kráľovského, ak tak určí okresný úrad, 
b) budovanie alebo využívanie poľovného zariadenia alebo vykonávanie 
práva poľovníctva od 15. februára do 15. júla okrem práv poľovníckej stráže 
v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí okresný úrad, 

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje 
a) uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu ako účelového alebo 
výberkového; 
b) vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch s porastmi staršími ako 50 
rokov v čase od 1. marca do 31. júla; 
c) odstraňovanie dutinových hniezdnych stromov okrem zabezpečenia 
ochrany lesa; 
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c) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo 
lesa v období od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov 
porúch alebo havárií na elektrickom vedení, 
d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy, 
e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
f) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov na súvislej ploche 
väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu, 
g) umelé zalesňovanie nelesných pozemkov, 
h) rekultivácia nevyužívaných pozemkov na poľnohospodárskej pôde od 1. 
marca do 31. júla, 
i) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na trvalých trávnych porastoch, 
drevinách rastúcich mimo lesa, neobhospodarovaných plochách na 
poľnohospodárskej pôde, v mokradiach, vetrolamoch alebo medziach 
okrem odstraňovania inváznych druhov, 
j) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na okrajoch miestnych 
alebo účelových komunikácií od 1. marca do 31. júla, 
k) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr. 
 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú 
súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak 
sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

7 Ostrovné lúky  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/1
8/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) likvidácia, zmenšovanie rozlohy alebo aplikovanie insekticídov alebo 
herbicídov na zamokrených terénnych depresiách, ak tak určí okresný 
úrad, 
b) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich 
mimo lesa od 1. apríla do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií 
alebo porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma dráh 
železničných tratí alebo vykonávania povodňových zabezpečovacích prác 
alebo povodňových záchranných prác,  
c) vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 31. júla, 
d) vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania 
poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda sokola červenonohého od 1. 
apríla do 15. augusta, ak tak určí okresný úrad, 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/18/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/18/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/18/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/18/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/18/
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e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
g) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy, 
h) rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov 
materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo okrajov miestnych 
komunikácií alebo účelových komunikácií, ak tak určí okresný úrad, 
i) mechanizovaná kosba okrajov účelových komunikácií bez súvislého 
porastu drevinami do 15. júna bežného kalendárneho roka, 
j) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých 
trávnych porastoch, na ostatných zatrávnených plochách, na medziach 
alebo drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych 
druhov, 
k) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo 
účelových komunikáciách a ich okrajoch alebo brehoch materiálových jám 
(štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov, 
l) aplikovanie rodenticídov od 20. apríla do 30. septembra, 
m) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä 
ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých 
stavieb. 
 
§2 ods. (2) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. c) a d) sú zakázané, ak sú 
súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

8 Ondavská rovina  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/1
9/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla 
kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí 
okresný úrad, 
b) vykonávanie práva poľovníctva okrem práva poľovnej stráže a 
budovanie stavby vrátane poľovníckych zariadení v blízkosti hniezda orla 
kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí 
okresný úrad, 
c) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. apríla do 31. 
júla, 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/19/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/19/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/19/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/19/
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d) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu alebo 
ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,  
e) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske 
účely okrem líniových stavieb alebo určených dobývacích priestorov, 
f) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov 
spôsobom od okrajov do stredu od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche 
väčšej ako 0,5 hektára, 
g) aplikovanie pesticídov na ostatných plochách vrátane drevín rastúcich 
mimo lesa, úhorov alebo porastov trsti a pálky okrem činností 
vykonávaných podľa osobitných predpisov,  
h) aplikovanie pesticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch od 1. 
marca do 31. júla okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, použitia 
desikantov pri obnove trvalých trávnych porastov alebo činností 
vykonávaných podľa osobitných predpisov,  
i) aplikovanie rodenticídov na ornej pôde alebo existujúcich trvalých 
trávnych porastoch okrem záhradkárskych a chatových osád od 1. apríla 
do 31. septembra. 
 

§2 ods. (2) 

Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou 

lesného hospodárskeho plánu. 

9 Poiplie  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
0/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín 
rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania 
následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení, 
b) vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 31. júla, 
c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
d) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske 
účely okrem povinnosti stanovenej osobitným predpisom,  
e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych 
porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 
hektára, 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/20/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/20/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/20/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/20/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/20/
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g) rekultivácia brehov materiálových jám po ťažbe piesku alebo hliny, 
h) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých 
trávnych porastoch a ostatných zatrávnených plochách okrem 
odstraňovania inváznych druhov rastlín, 
i) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo 
účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja, plochách ruderálnej 
vegetácie alebo brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) 
okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, 
j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr. 
 
§2 ods. (2) 
Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou 
lesného hospodárskeho plánu. 

10 Kráľová  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
1/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo 
lesa od 1. apríla do 30. septembra okrem odstraňovania následkov havárií 
alebo porúch na elektrickom vedení, 
b) vstupovanie na ostrovy od 1. apríla do 15. augusta, 
c) chytanie, usmrcovanie a lovenie zveri a lovenie rýb na ostrovoch od 1. 
apríla do 15. augusta, ak tak určí okresný úrad. 
 

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedeného v prílohe č. 2 považuje  
a) vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 15. augusta, 
b) vstupovanie na pozemky od 1. apríla do 15. augusta okrem vlastníka 
(správcu, nájomcu) pozemku, rybárskej stráže a vykonávania 
povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,  
c) chytanie, usmrcovanie a lov zveri od 1. apríla do 15. augusta, ak tak 
určí okresný úrad, 
d) umiestnenie stavby. 
 
§2 ods. (4) 
* Činnosti ustanovené v odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú 
súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 
 
§2 ods. (3) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 3 považuje 
e) vykonávanie zásahov do pobrežnej a vodnej vegetácie od 1. apríla 
do 15. augusta okrem vykonávania povinností v mimoriadnych 
situáciách podľa osobitného predpisu,  
f) umiestnenie poľovníckeho zariadenia, 
g) táborenie, stanovanie, zakladanie ohňa, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_21_2008_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/21/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_21_2008_z_z.oznacenie
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h) jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie 
verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj 
iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 1. apríla do 15. 
augusta, 
i) umiestnenie stavby, ktorá nie je vodnou stavbou, alebo technického 
zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacich 
plavbe alebo správe vodného toku, alebo vodného diela, 
j) plavba a státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných 
skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v 
mimoriadnych situáciách podľa osobitných predpisov,  
k) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom okrem činností 
vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom 
(správcom, nájomcom) pozemku, vykonávania povinností v 
mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, výkonom 
rybárskeho práva a Štátnej plavebnej správy. 

11 Košická kotlina  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
2/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje  
a) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov 
druhov vtákov, pre ktoré je chránené vtáčie územie vyhlásené, ak tak určí 
okresný úrad, 
b) vykonávanie holorubného hospodárskeho spôsobu s plochou 
obnovného rubu nad 0,5 hektára a so šírkou rubu väčšou ako 25 metrov, 
c) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na 1 hektár 
obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom 
veku na prirodzené dožitie, 
d) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych 
porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára 
spôsobom od okrajov do stredu, 
g) aplikovanie rodenticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, 
h) aplikovanie rodenticídov na ornej pôde iným spôsobom ako vkladaním 
do nôr, 

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje  
a) vykonávanie hospodárskej činnosti v blízkosti hniezd orla 
kráľovského, sokola rároha alebo sovy dlhochvostej, ak tak určí 
okresný úrad, 
b) vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže v čase 
hniezdenia a v blízkosti obsadeného hniezda orla kráľovského, sokola 
rároha a sovy dlhochvostej od 1. februára do 31. augusta, ak tak určí 
okresný úrad, 
c) vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch s lesnými porastmi staršími 
ako 50 rokov od 1. marca do 30. júna, 
d) budovanie a údržba poľovníckych zariadení v období od 15. februára 
do 31. augusta, ak tak určí okresný úrad. 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 písm. a) a 
c) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/22/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/22/
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/22/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/22/
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i) aplikovanie pesticídov, mulčovanie alebo kosenie na pozemkoch 
dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu od 1. marca do 31. júla okrem 
odstraňovania inváznych druhov rastlín. 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 písm. a) a c) sú 
zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

12 Parížske močiare  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
3/  

 

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje  
a) zasahovanie do pobrežnej alebo vodnej vegetácie od 1. marca do 
15. augusta okrem údržby objektov alebo zariadení potrebných pre 
správu vodných tokov podľa osobitného predpisu,  
b) kosenie porastov trstiny, pálky alebo ostrice, ak tak určí okresný 
úrad, 
c) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich 
mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov 
havárií alebo porúch na elektrickom vedení, 
d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov alebo ostatných 
zatrávnených plôch,  
e) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 
1. mája do 31. júla spôsobom od okrajov do stredu, 
f) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na 
iný druh poľnohospodárskeho pozemku,  
g) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
h) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na 
existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem odstraňovania 
inváznych druhov rastlín, 
i) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na 
pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu od 15. marca 
do 30. júna okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, 
j)aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr. 
 
§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/23/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/23/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/23/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/23/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/23/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/23/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_23_2008_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/23/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_23_2008_z_z.oznacenie


Prehľad činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany jednotlivých chránených vtáčích území (CHVÚ) podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktorými boli tieto CHVÚ vyhlásené (tzv. zakázané činnosti v CHVÚ, prehľad k marcu 2022) 
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a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. a), b), e), f) alebo 
g), 
b) lov rýb od 15. marca do 30. júna, 
c) čerpanie vody do pojazdných cisterien 
§2 ods. (3) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 považuje 
a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. c), g) alebo h), 
b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí 
okresný úrad, 
c) ťažba piesku, hliny alebo iné poškodenie pôdneho krytu od 5. mája 
do 20. augusta, ak tak určí okresný úrad. 

13 Poľana  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
4/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany v celom chránenom vtáčom území, sa považuje: 
a) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami 
ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa hnedkavého, ďatľa 
prostredného, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, 
krutihlava hnedého a žlny sivej, ak tak určí okresný úrad, 
b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana 
čierneho, orla krikľavého, orla skalného, sovy dlhochvostej alebo včelára 
lesného alebo na lokalitách výskytu tetrova hlucháňa, ak tak určí okresný 
úrad, 
c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
d) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
e) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo 
lesa od 15. marca do 31. júla, 
f) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. 
mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 ha spôsobom od okrajov 
do stredu, 
g) kosenie alebo mulčovanie na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného 
od 1. mája do 31. júla, ak tak určí okresný úrad, 
h) pozemná aplikácia priemyselných hnojív alebo pesticídov na 
existujúcich trvalých trávnych porastoch, úhoroch, medziach alebo 
drevinách rastúcich mimo lesa, 

§2 ods. (2) 
Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe 
č. 2 považuje vykonávanie úmyselnej ťažby3) od 1. marca do 31. júla. 
 
§2 ods. (4) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) a b), odseku 2 a odseku 3 
písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 
 

§2 ods. (3) 

Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet 

ochrany, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe 

č. 3 považuje  

a) vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch s lesnými porastmi staršími 

ako 50 rokov od 1. marca do 30. júna,  

b) umiestnenie stavby okrem budovania lesnej cesty alebo zvážnice. 

§2 ods. (4) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) a b), odseku 2 a odseku 3 
písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_24_2008_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_24_2008_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/20080201#poznamky.poznamka-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_24_2008_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/24/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_24_2008_z_z.oznacenie


Prehľad činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany jednotlivých chránených vtáčích území (CHVÚ) podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktorými boli tieto CHVÚ vyhlásené (tzv. zakázané činnosti v CHVÚ, prehľad k marcu 2022) 
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i) aplikovanie rodenticídov mimo hospodárskych budov. 
 
§2 ods. (4) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) a b), odseku 2 a odseku 3 písm. 
a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

14 Bukovské vrchy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
5/  

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje 
a) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov 
druhov vtákov, pre ktoré je chránené vtáčie územie vyhlásené, ak tak určí 
okresný úrad, 
b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla 
krikľavého, včelára lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak tak 
určí okresný úrad, 
c) vykonávanie práva poľovníctva, okrem práv poľovníckej stráže, v čase 
hniezdenia a v blízkosti obsadeného hniezda orla krikľavého, včelára 
lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak tak určí okresný úrad, 
d) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár 
obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom 
veku na prirodzené dožitie, 
e) odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na 
lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej početnosti 
škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z 
hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebránia 
technologickému sprístupneniu porastu, 
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych 
porastov, ostatnej zatrávnenej plochy alebo dočasne zatrávnených 
pozemkov spôsobom od okrajov do stredu na súvislej ploche väčšej ako 
0,5 hektára, 
g) mechanizované kosenie alebo mulčovanie na hniezdnych lokalitách 
chriašteľa poľného alebo prepelice poľnej, ak tak určí okresný úrad, 
h) realizovanie rekultivácií alebo meliorácií na poľnohospodárskej pôde, 
i) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo 
lesa od 15. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo 
porúch na elektrickom vedení. 
 
§2 ods. (3) 

§2 ods. (1) 
Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje vykonávanie 
úmyselnej ťažby od 1. marca do 30. júna. 
 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a), b), d) a e) sú 
zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/25/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/25/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/25/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/25/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/25/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/25/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_25_2008_z_z.oznacenie


Prehľad činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany jednotlivých chránených vtáčích území (CHVÚ) podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktorými boli tieto CHVÚ vyhlásené (tzv. zakázané činnosti v CHVÚ, prehľad k marcu 2022) 
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Činnosti ustanovené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a), b), d) a e) sú 
zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

15 Medzibodrožie  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
6/  

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje:  
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana 
čierneho, haje tmavej a včelára lesného, ak tak určí okresný úrad, 
b) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár 
obnovovanej plochy lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v 
rubnom veku na prirodzené dožitie, 
c) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 
stromov, ak tak určí okresný úrad, 
d) pozemné aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov v blízkosti 
vodných alebo mokraďových biotopov, ak tak určí okresný úrad, 
e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
g) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. 
mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od 
okrajov do stredu, 
h) pozemné aplikovanie insekticídov na existujúcich trvalých trávnych 
porastoch alebo drevinách rastúcich mimo lesa, 
i) pozemné aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na 
drevinách rastúcich mimo lesa, ostatných zatrávnených plochách, 
medziach alebo porastoch trsti a pálky, 
j) vykonávanie akýchkoľvek úprav pobrežnej vegetácie, najmä jej kosenie, 
presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie alebo 
vytváranie priechodov, okrem vykonávania činnosti podľa osobitného 
predpisu,  
k) kosenie alebo mulčovanie od 1. mája do 31. augusta na hniezdnych 
lokalitách chriašteľa poľného a kalužiaka červenonohého, ak tak určí 
okresný úrad, 
l) pozemné aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr. 
 
§2 ods. (3) 

§2 ods. (1) 
Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje vykonávanie 
obnovnej ťažby holorubným hospodárskym spôsobom okrem 
topoľových monokultúr, porastov jaseňa amerického a agátových 
porastov. 
 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) sú zakázané, 
ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/26/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/26/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/26/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/26/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/26/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/26/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_26_2008_z_z.oznacenie


Prehľad činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany jednotlivých chránených vtáčích území (CHVÚ) podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktorými boli tieto CHVÚ vyhlásené (tzv. zakázané činnosti v CHVÚ, prehľad k marcu 2022) 
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Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) sú zakázané, ak 
sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

16 Dolné Pohronie  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/2
7/  

§2 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje 
a) ťažba piesku, hliny alebo iné narušenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. 
augusta, ak tak určí okresný úrad, 
b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí 
okresný úrad, 
c) využívanie lomov, v ktorých bola ukončená ťažba, na športové aktivity 
(najmä streľbu, táborenie, stanovanie, bivakovanie, zakladanie ohňa) od 5. 
mája do 20. augusta, 
d) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom od 5. mája do 20. augusta 
okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho 
vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku alebo vozidiel osôb 
vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,  
e) aplikácia alebo vypúšťanie pesticídov v ťažobných priestoroch okrem 
odstraňovania inváznych druhov rastlín, 
f) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné alebo hlukové efekty, 
najmä ohňostrojov, laserových zariadení alebo reprodukovanej hudby 
mimo uzavretých stavieb od 5. mája do 20. augusta. 

 

17 
Cerová vrchovina – 
Porimavie  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/3
0/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) manipulácia s výškou vodnej hladiny v rybníkoch, rybochovných 
zariadeniach alebo vodných nádržiach s rozlohou viac ako 0,5 hektára o 
viac ako 10 cm od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí okresný úrad, 
b) zasahovanie do pobrežnej vegetácie rybníkov, vodných nádrží, 
močiarov alebo iných vodných biotopov, najmä kosenie, presekávanie, 
vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie alebo vytváranie priechodov 
od 1. marca do 30. septembra okrem vykonávania povinností v 
mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,  
c) odbahňovanie alebo upravovanie dna alebo brehov rybníkov alebo 
vodných nádrží od 1. marca do 30. septembra okrem vykonávania 
povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,  
d) pozemné aplikovanie pesticídov alebo priemyselných hnojív v blízkosti 
vodných alebo mokraďových biotopov, ak tak určí okresný úrad, 

§2 ods. (2) 

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 

ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 

vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje: 

a) uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu ako účelového alebo 
výberkového v ochranných lesoch, 
b) vykonávanie úmyselnej ťažby dreva v dielcoch s lesnými porastmi 
staršími ako 50 rokov od 1. marca do 31. júla, 
c) umiestnenie stavby okrem lesnej cesty alebo zvážnice. 
 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. h), i) a k) a odseku 2 písm. a) a 
b) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/27/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/27/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/27/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/27/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/27/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/30/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/30/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/30/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/30/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/30/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/30/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/30/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_30_2008_z_z.oznacenie


Prehľad činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany jednotlivých chránených vtáčích území (CHVÚ) podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktorými boli tieto CHVÚ vyhlásené (tzv. zakázané činnosti v CHVÚ, prehľad k marcu 2022) 
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e) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo 
lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo 
porúch na elektrickom vedení, 
f) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na ornú 
pôdu,  
g) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy, 
h) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 
stromov, ak tak určí okresný úrad, 
i) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda včelára 
lesného, ak tak určí okresný úrad, 
j) ťažba piesku, hliny alebo iné zásahy spôsobujúce narušenie pôdneho 
krytu alebo spôsobujúce zmenu biotopu na hniezdnych lokalitách včelárika 
zlatého od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí okresný úrad, 
k) odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na 
lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej početnosti 
škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z 
hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebránia 
technologickému sprístupneniu porastu. 
 
§2 ods. (3) 
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. h), i) a k) a odseku 2 písm. a) a b) 
sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 

18 Žitavský luh  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/3
1/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom 
území považuje:  
a) budovanie alebo obnova odvodňovacích systémov, 
b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
d) použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,  
e) rozorávanie ostatnej zatrávnenej plochy, 
f) likvidácia, rozorávanie alebo zmenšovanie rozlohy zamokrených 
terénnych depresií, ak tak určí okresný úrad. 

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje:  
a) manipulovanie s výškou vodnej hladiny od 1. apríla do 31. júla, ak 
tak určí okresný úrad, 
b) chytanie, usmrcovanie alebo lov zveri od 1. marca do 31. júla, ak tak 
určí okresný úrad, 
c) rekreačný lov rýb od 1. marca do 31. júla, ak tak určí okresný úrad. 
 

§2 ods. (3) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 

ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 

vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/31/
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a) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov, ak tak určí 
okresný úrad, 
b) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich 
mimo lesa od 1. marca do 31. júla, 
c) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich 
trvalých trávnych porastoch, pozemkoch dočasne nevyužívaných na 
rastlinnú výrobu, porastoch trste, pálky alebo drevinách rastúcich mimo 
lesa, 
d) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na zamokrených 
terénnych depresiách okrem odstraňovania inváznych druhov, ak tak 
určí okresný úrad, 
e) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na 
miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja 
alebo odvodňovacích priekopách okrem odstraňovania inváznych 
druhov, 
f) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr, 
g) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom na účelových 
komunikáciách okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie 
pozemku vlastníkom (správcom, nájomcom) alebo na zabezpečovanie 
prevádzky alebo údržby energetických zariadení. 

19 Sĺňava  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/3
2/  

§2 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) vstup osôb na lokality Vtáčí ostrov a Výsadba a vjazd, státie alebo plavba 
s plavidlom alebo plávajúcim zariadením vo vzdialenosti menšej ako 100 
metrov od týchto lokalít okrem správcu vodného toku, zložiek 
integrovaného záchranného systému, dozorných orgánov, rybárskej 
stráže, stráže prírody alebo osôb, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena 
stráže prírody, 
b) lov rýb na lokalitách Vtáčí ostrov a Výsadba, 
c) lov rýb v čase od 22.00 do 4.00 h; zákaz činnosti platí na pravom brehu 
vodnej nádrže Sĺňava, na úseku 500 metrov južne od lokality Výsadba a 
150 metrov severne od lokality Výsadba a na ľavom brehu v úseku 350 
metrov pozdĺž areálu zimného prístavu, 
d) lov rýb z plavidiel od 1. októbra do 30. apríla; tento zákaz neplatí na 
miestach vymedzených v prílohe č. 2, 
e) lov pernatej zveri alebo lov pomocou sokoliarskych dravcov, 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/32/
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f) púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel a 
vodných plavidiel. 

20 Úľanská mokraď  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/4
37/  

§2 ods. (1) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považujú:  
a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín 
rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania 
následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení alebo údržby 
ochranného pásma dráh železničných tratí, 
b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda haje tmavej, 
kane popolavej, sokola červenonohého alebo sokola rároha od 1. marca 
do 31. júla, ak tak určí okresný úrad okrem zabezpečenia ochrany lesa,  
c) vykonávanie hospodárskej činnosti neuvedenej v písmene b) v blízkosti 
hniezda haje tmavej, kane popolavej, sokola červenonohého alebo sokola 
rároha od 1. marca do 31. júla, ak tak určí okresný úrad okrem 
obhospodarovania rybníkov, rybochovných zariadení a poľnohospodárskej 
pôdy, 
d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a ostatných 
zatrávnených plôch okrem ich obnovy, 
e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
f) rozorávanie účelových komunikácií, ak tak určí okresný úrad, 
g) mechanizovaná kosba okrajov poľných ciest od 1. marca do 15. júna 
okrem ciest vedúcich k železničným priecestiam, 
h) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých 
trávnych porastoch, na ostaných zatrávnených plochách alebo na 
drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov 
rastlín, 
i) pozemná aplikácia pesticídov na plochách dočasne nevyužívaných na 
rastlinnú výrobu, v nefunkčných lomoch, na hrádzach alebo na poľných 
cestách okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, 
j) aplikovanie rodenticídov od 1. apríla do 15. októbra iným spôsobom ako 
vkladaním do nôr. 
§2 ods. (2) 
Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou 
lesného hospodárskeho plánu. 

 

21 Dunajské luhy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-

§2 ods. (1)  §2 ods. (2)  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/437/
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predpisy/SK/ZZ/2008/4
40/  

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom 
území považujú: 
a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo 
lesa od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania povinností podľa 
osobitných predpisov,  
b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný 
druh poľnohospodárskeho pozemku,  
c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, 
d) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orliaka 
morského, haje tmavej alebo bociana čierneho, ak tak určí okresný úrad, 
okrem zabezpečenia ochrany lesa,  
e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a ostatných 
zatrávnených plôch okrem existujúcich políčok pre zver,  
f) rozorávanie zamokrených terénnych depresií, ak tak určí okresný úrad, 
g) vstupovanie na ostrovy a vchádzanie a státie s plavidlami a plávajúcimi 
zariadeniami v okruhu 10 m od brehov ostrovov nachádzajúcich sa na 
území Hrušovskej zdrže od riečneho kilometra 1 842 po riečny kilometer 1 
856 od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s 
obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), 
Štátnou plavebnou správou alebo okrem činností vykonávaných rybárskou 
strážou alebo rybárskym hospodárom. 
 
§2 ods. (5) 
Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. d) je zakázaná, ak je súčasťou 
lesného hospodárskeho plánu. 

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje:  
a) táborenie, stanovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa, 
b) lov pernatej zveri od 16. októbra do 31. mája, 
c) športový rybolov z plavidiel, ostrovov alebo umelo vybudovaných 
úkrytov od 16. októbra do 31. mája, 
d) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, najmä 
predajného stánku, prístreška okrem použitia prenosného prístreška pri 
výkone rybárskeho práva alebo rybárskeho móla, konštrukcia alebo 
zariadenie na slávnostnú výzdobu alebo osvetlenie budov, scénickej 
stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, 
e) organizovanie verejných telovýchovných, športových alebo 
turistických podujatí, ako aj iných, verejnosti prístupných 
spoločenských podujatí, 
f) plavba alebo státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a 
vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností 
v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,  
g) vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem 
vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho 
vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou a 
činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym 
hospodárom; 
 
§2 ods. (3) 

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 

ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 

územia uvedenej v prílohe č. 4 považuje:  

a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 2 písm. a), d), e) a f), 

b) lov zveri alebo rýb z plavidiel od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí 

okresný úrad. 

 
§2 ods. (4) 
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Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 5 považuje: 
a) vykonávanie činností uvedených v odseku 2 písm. a) a c) až g), 
b) lov pernatej zveri od 1. decembra do 31. mája, ak tak určí okresný 
úrad. 
 

22 Strážovské vrchy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2009/4
34/  

§2 ods. (1) 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla 
skalného, sokola sťahovavého, bociana čierneho, včelára lesného, ak tak 
určí okresný úrad, 
b) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov a porastov 
ďatelinovín iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. 
júna, 
c) realizovanie rekultivácie kameňolomu, ak tak určí okresný úrad. 
 

§2 ods. (2) 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) uskutočňovanie horolezeckých výstupov alebo skalolezeckých 
výstupov od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 2, 
b) uskutočňovanie športových, turistických a iných verejnosti 
prístupných aktivít a podujatí od 1. marca do 30. júna v časti 
chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3, 
c) budovanie turistických chodníkov, cyklotrás alebo táborísk od 1. 
marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej 
v prílohe č. 3. 

23 
Dubnické 
štrkovisko  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2009/4
35/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) vstupovanie na ostrovy od 16. marca do 30. júna, 
b) vysádzanie drevín na ostrovoch, 
c) vykonávanie práva rybárstva od 16. marca do 30. júna, 
d) vykonávanie rekreačných a športových aktivít, najmä kúpanie, 
člnkovanie, vchádzanie a státie s motorovým člnom, vodným skútrom a 
iným plavidlom od 16. marca do 30. júna, 
e) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych 
komunikácií okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie 
pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a 
osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,  
f) uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových a turistických 
podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 16. 
apríla do 30. júna, 
g) táborenie a bivakovanie od 16. apríla do 30. júna, 
h) voľný pohyb psov, 
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i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, cyklotrasy alebo 
táboriska, 
j) vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže od 16. apríla 
do 30. júna. 

24 Senianske rybníky  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2009/4
36/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
b) budovanie alebo vyznačovanie turistického chodníka, bežeckej trasy 
alebo cyklotrasy, 
c) uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických 
podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 1. 
marca do 30. júna, okrem podujatí konaných v športových alebo 
rekreačných areáloch na to určených, 
e) voľný pohyb psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa 
osobitných predpisov alebo poľovne upotrebiteľného psa,  
f) zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku,  
g) zasahovanie do litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, vrátane vegetácie 
na dne vypustených rybníkov, ak tak určí okresný úrad, 
h) aplikovanie chemických látok, priemyselných hnojív alebo pesticídov 
okrem ich aplikácie na ornej pôde a aplikácie pri chove rýb alebo 
veterinárnej starostlivosti o poľovnú zver, 
i) rozorávanie trvalých trávnych porastov, okrem ich obnovy, 
j) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych 
porastov od 1. mája do 30. júna spôsobom od okrajov do stredu na súvislej 
ploche väčšej ako 0,5 hektára, 
k) kosenie, mulčovanie alebo pasenie hospodárskych zvierat na 
hniezdnych lokalitách brehára čiernochvostého a kalužiaka 
červenonohého, ak tak určí okresný úrad. 

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
 
a) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych 
komunikácií a časti chráneného vtáčieho územia uvedeného v prílohe 
č. 2 okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie 
pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku 
a osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,  
d) táborenie, stanovanie alebo zakladanie ohňa okrem časti 
chráneného vtáčieho územia uvedeného v prílohe č. 2, 
 

25 
Laborecká 
vrchovina  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2009/4
38/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia sa považuje:  
a) uskutočňovanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla 
krikľavého, haje červenej, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak určí 
okresný úrad, 
b) budovanie alebo údržba poľovného zariadenia v blízkosti hniezda alebo 
v čase hniezdenia orla krikľavého, haje červenej, bociana čierneho a 
včelára lesného, ak tak určí okresný úrad, 
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c) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami 
ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, muchárika bielokrkého, 
muchárika červenohrdlého, žltochvosta lesného a krutihlava hnedého, ak 
tak určí okresný úrad, 
d) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov 
spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára, 
e) upravovanie vodných tokov a ich brehov na lokalitách s výskytom 
rybárika riečneho a brehule hnedej, ak tak určí okresný úrad. 

26 
Muránska planina - 
Stolica  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2009/4
39/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami 
ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho alebo žlny sivej, ak tak 
určí okresný úrad, 
b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana 
čierneho, orla skalného a včelára lesného, ak tak určí okresný úrad, 
c) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov na 
súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu od 
1. mája do 30. júna. 

 

27 
Veľkoblahovské 
rybníky 

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2010/1
87/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) vykonávanie úprav litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, najmä jej 
kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie od 
1. marca do 30. júna, okrem údržby objektov a zariadení správcom 
vodného toku podľa osobitného predpisu,  
b) zvyšovanie výšky vodnej hladiny od 1. apríla do 30. júna, 
c) vykonávanie vodných športov a rekreačných aktivít od 1. apríla do 30. 
júna. 

 

28 Nízke Tatry 

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2010/1
89/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 
stromov orla skalného, orla krikľavého, včelára lesného, bociana čierneho, 
ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, ďatľa bielochrbtého, kuvika vrabčieho, 
kuvika kapcavého, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, 
žltochvosta lesného a žlny sivej, ak tak určí okresný úrad, 
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b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych 
porastov iným spôsobom ako od stredu do okrajov od 1. apríla do 30. júna 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára. 

29 Slovenský kras  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2010/1
92/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana 
čierneho, hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, sokola rároha, včelára 
lesného, výrika lesného a výra skalného od 1. marca do 30. júna, ak tak 
určí okresný úrad, 
b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych 
porastova) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. 
júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára. 

 

30 Slanské vrchy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2010/1
93/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla 
kráľovského, orla krikľavého, orla skalného, bociana čierneho a včelára 
lesného, ak tak určí okresný úrad, 
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami 
ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, krutihlava hnedého, žlny sivej a 
ďatľa čierneho, ak tak určí okresný úrad, 
c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak 
určí okresný úrad, 
d) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov iným spôsobom, ako 
od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 
0,5 hektára. 

 

31 Veľká Fatra  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2010/1
94/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje odstraňovanie alebo 
poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa 
trojprstého, ďatľa bielochrbtého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny 
sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia. 

 

32 Vihorlatské vrchy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2010/1
95/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
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a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda hadiara 
krátkoprstého, orla krikľavého, včelára lesného a bociana čierneho, ak tak 
určí okresný úrad, 
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami 
ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho, krutihlava 
hnedého a žlny sivej, ak tak určí okresný úrad, okrem vykonávania týchto 
činností v súvislosti s prípravou alebo výcvikom a s nimi súvisiacimi 
činnosťami ozbrojených zborov a ozbrojených síl vo vojenskom obvode, 
d) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych 
porastov iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára. 
 

c) uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu ako účelového alebo 
výberkového, v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej prílohe č. 
2, 
 

33 Volovské vrchy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2010/1
96/  

§2 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana 
čierneho, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla 
skalného a výra skalného, ak tak určí okresný úrad, 
b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych 
porastov iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára. 

 

34 
Záhorské 
Pomoravie  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2015/1
45/  

§2 

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 

chráneného vtáčieho územia, sa považujú:  

a) celoročne vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda 

haje červenej, haje tmavej, sokola rároha a bociana čierneho,  

b) od 1. marca do 30. júna vykonávanie úprav litorálnej alebo pobrežnej 

vegetácie, najmä jej kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie okrem údržby objektov a zariadení správcom 

vodného toku,  

c) od 1. marca do 30. júna ťažba piesku alebo hliny, 

§2 

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 

chráneného vtáčieho územia, sa považujú:  

e) od 1. mája do 30. júna vykonávanie práva rybárstva v časti 

chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,  

f) celoročne vykonávanie práva rybárstva v časti chráneného vtáčieho 

územia uvedenej v prílohe č. 3,  

j) od 1. decembra do 31. marca lov zveri v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 4. 
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d) od 1. apríla do 30. júna mechanizované kosenie alebo mulčovanie 

trvalých trávnych porastov iným spôsobom ako od stredu k okrajom, ak ide 

o súvislú plochu väčšiu ako 0,5 hektára,  

g) od 1. marca do 30. júna vstupovanie na riečne ostrovy, okrem rybárskej 

stráže, stráže prírody, poľovníckej stráže, plavebných inšpektorov alebo 

správcu vodného toku,  

h) od 1. augusta do konca februára plavba alebo státie s vodným skútrom 

alebo plavidlom rýchlostného vodného motorizmu,  

i) od 1. marca do 30. júna uskutočňovanie verejných telovýchovných, 

športových alebo turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných 

spoločenských podujatí, okrem rybárskych pretekov,  

 

35 Malá Fatra  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2011/2/  

§2 ods. (1) 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich 
vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo 
vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho 
od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. júla, sokola 
sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. mája do 31. 
júla a výra skalného od 1. marca do 31. mája, ak tak určí okresný úrad, 
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 
stromov žlny sivej, kuvika kapcavého, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, 
muchárika bielokrkého, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, kuvika 
vrabčieho, strakoša sivého, žltochvosta lesného, ďatľa trojprstého a 
muchárika červenohrdlého okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením 
povinností podľa osobitného predpisu, ak tak určí okresný úrad, 
c) budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v 
blízkosti hniezda orla skalného, ak tak určí okresný úrad, 
d) organizovanie verejného telovýchovného, športového alebo turistického 
podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia od 
15. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách orla skalného, ak tak určí 
okresný úrad, 
e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnatých porastov okrem ich obnovy, 
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f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov od 
1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom 
od okrajov do stredu, 
g) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, ktorých výška letu 
je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov 
od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia v období od 1. marca 
do 31. júla okrem vykonávania tejto činnosti v súvislosti s plnením 
povinností podľa osobitného predpisu, ak tak určí okresný úrad. 
 
§2 ods. (2) 
Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí 
každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a 
hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie 
uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové 
skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia. 

36 Slovenský raj  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2011/3/  

§2 ods. (1) 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje vykonávanie 
mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich vykonávania v 
súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo vykonávanie 
rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho a orla 
krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. júla, 
sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. mája 
do 31. júla a výra skalného od 1. marca do 31. mája, ak tak určí okresný 
úrad. 
 
§2 ods. (2) 
Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. 
októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý 
predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení 
takéhoto obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu 
jeho uplatnenia 

 

37 Tatry 

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2011/4/  

§2 ods. (1) 

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 

chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich 

vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) alebo 

§2 ods. (1) 

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 

chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
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vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho, 

orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla a orla skalného od 15. marca do 31. 

júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,  

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 

stromov ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho a ďatla 

čierneho okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa 

osobitného predpisu,3) ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,  

c) budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v 

blízkosti hniezda orla skalného, ak tak určí obvodný úrad životného 

prostredia,  

§2 ods. (2) 

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí 

každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a 

hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie 

uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové 

skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.  

d) vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 30. júna v časti 

chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,  

e) organizovanie nácvikov záchranných akcií od 16. apríla do 30. júna 

v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3.  

 

38 Chočské vrchy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2011/2
6/  

§2 ods. (1) 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich 
vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo 
vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda orla skalného od 15. 
marca do 31. júla a sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, ak tak určí 
okresný úrad, 
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 
stromov ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny sivej 
okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného 
predpisu, ak tak určí okresný úrad, 
c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak 
určí okresný úrad. 
§2 ods. (2) 
Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. 
októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý 
predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení 
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takého obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho 
uplatnenia. 

39 
Špačinsko-
nižnianske polia  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2011/2
7/  

§2 ods. (1) 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje vykonávanie 
mechanizovaných prác pri poľnohospodárskej činnosti a pri hospodárení v 
lese okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane 
lesa alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda sokola 
rároha od 1. marca do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného 
prostredia. 
 
§2 ods. (2) 
Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. 
októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý 
predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení 
takéhoto obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu 
jeho uplatnenia. 

 

40 Čergov 

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2011/2
8/  

§2 ods. (1) 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje:  
a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich 
vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo 
vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho a 
orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. 
júla a včelára lesného od 1. mája do 31. júla, ak tak určí okresný úrad, 
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 
stromov ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, žlny sivej, 
krutihlava hnedého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého alebo sovy 
dlhochvostej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa 
osobitného predpisu, ak tak určí okresný úrad, 
c) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov od 
1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom 
od okrajov do stredu. 
§2 ods. (2) 
Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) a b) sa určí 
každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a 
hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie 
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uplatňuje, alebo ak sa po určení takého obmedzenia preukážu nové 
skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia. 

41 Levočské vrchy  

https://www.slov-
lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2012/4
34/  

§2 ods. (1) 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia, sa považuje: 
a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich 
vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo 
vykonávanie rekultivácie pozemkov v okruhu najviac do 300 metrov od 
hniezda bociana čierneho a orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla 
skalného od 15. marca do 31. júla, včelára lesného od 1. mája do 31. júla, 
výra skalného od 1. marca do 31. mája a sovy dlhochvostej od 1. marca do 
31. mája, ak tak rozhodnutím určí okresný úrad, 
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových 
stromov ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, sovy 
dlhochvostej, tesára čierneho a žlny sivej okrem vykonávania týchto 
činností v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu, ak tak 
rozhodnutím určí okresný úrad, 
c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak 
rozhodnutím určí okresný úrad, 
d) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov od 
1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom 
od okrajov do stredu. 
§2 ods. (2) 
Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí 
každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a 
hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie 
uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové 
skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia. 
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