
VYHLÁŠKA 
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici 

 č. 2/2006 z 23.mája 2006  
o Návštevnom poriadku Národného parku Muránska planina a jeho ochranného pásma   
 
 
   Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po 
vyjadrení dotknutých obcí, po oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov, 
nájomcov) dotknutých pozemkov a po prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej 
republiky, Správou Národného parku Muránska planina ustanovuje:  
   
 

§ 1 
Účel vyhlášky 

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

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

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 259/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska 
planina. Chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie a ich ochranné 
pásma a národné prírodné pamiatky so štvrtým a piatym stupňom ochrany nachádzajúce 
sa na území národného parku a jeho ochranného pásma sú uvedené v prílohe č. 1 časti A. 
Mapa národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačenými chránenými územiami 
so štvrtým a piatym stupňom ochrany a ich ochrannými pásmami je uvedená v prílohe č. 
1 časti B.  

(3) Územie 
a) národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, najmä na prístupových 

komunikáciách a turistických chodníkoch, vyznačené normalizovanými tabuľami so 
štátnym znakom Slovenskej republiky. 

b) chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a 
národných prírodných pamiatok a ich ochranných pásiem nachádzajúcich sa na území 
národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, najmä na prístupových 
trasách, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej 
republiky.   

 
§ 2 

Vymedzenie pojmov 
 

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za: 
a) návštevníka národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „návštevník“) 

každá fyzická osoba, ktorá sa na území národného parku a jeho ochranného pásma zdržuje 
za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania; za návštevníka sa nepovažujú osoby, 
ktoré sa zdržujú na území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom 
obhospodarovania, údržby alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe alebo 
užívaní a osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe ustanovení osobitných predpisov1), 

                                                 
1) Napríklad zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej 

záchrannej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. 



b) kultúrno-výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma každá 
činnosť spojená s poznávaním prírody a historických hodnôt, športovými, turistickými, 
oddychovými a spoločenskými aktivitami, najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, 
táborenie, stanovanie, bivakovanie, lyžovanie, jazda na bicykloch akéhokoľvek typu, 
jazda na koňoch a na záprahových vozidlách, jazda na motorových vozidlách, najmä 
automobiloch a motocykloch, nízke lety všetkými dopravnými prostriedkami, najmä 
paragliding, lety na rogalách a vyhliadkové lety lietadlom, kúpanie v tokoch a vodných 
plochách, splavovanie vodných tokov, člnkovanie, vodenie psov, slnenie a iné športové 
a rekreačné aktivity, 

c) turistický chodník každý chodník, ktorý má pridelené registračné číslo a v teréne je 
vyznačený normalizovanou turistickou značkou červenej, zelenej, žltej alebo modrej farby 
(ČSN 01 8025) v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,  

d) náučný chodník vybraná časť turistického alebo iného chodníka alebo cesty, vyznačená 
normalizovanou tvarovou značkou náučného chodníka v súlade s rozhodnutím  
príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, vybavená informačnými tabuľami 
o prírodných alebo historických zaujímavostiach územia, prípadne doplnená o sprievodcu 
vydaného tlačou,  

e) náučnú lokalitu vybraná časť územia národného parku alebo jeho ochranného pásma 
s prístupovou trasou, ktorá je v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody 
a krajiny vyznačená normalizovanými tvarovými značkami náučného chodníka a 
označená informačnými tabuľami upozorňujúcimi na prírodné alebo historické 
zaujímavosti,  

f) cyklotrasu taká trasa, ktorá je vyznačená normalizovanou cykloturistickou značkou 
červenej, zelenej, žltej alebo modrej značky (STN 01 8028) v súlade s rozhodnutím 
príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, 

g) spôsob dopravy akýkoľvek spôsob premiestňovania sa v území národného parku a jeho 
ochranného pásma vrátane pešej chôdze, splavovania vodných tokov a prepravy osôb a 
predmetov osobnými horskými dopravnými zariadeniami, 

h) táborenie pobyt osôb prebývajúcich v stanoch na jednom mieste po dobu dlhšiu ako dve 
noci, spravidla s možnosťou rozkladania ohňa na riadenom ohnisku a so sociálnym 
zariadením zriadeným organizátorom alebo prevádzkovateľom (napr. kemping, veľký 
tábor skautského typu),  

i) stanovanie pobyt osôb prebývajúcich v stanoch na jednom mieste maximálne dve noci, 
spravidla s možnosťou rozloženia ohňa na riadenom ohnisku, 

j) bivakovanie pobyt osôb prebývajúcich voľne, bez prístrešku alebo v stanoch maximálne 
1 noc na jednom mieste bez možnosti založiť oheň, 

k) lyžovanie pohyb návštevníkov v území po snehu s použitím zjazdových, bežeckých, 
telemarkových, skialpinistických, akrobatických lyží, lyží pre snoubording a iného 
podobného vybavenia umožňujúceho pohyb po snehu, 

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

 
§ 3 

Podmienky kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného 
pásma 

 
(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku a jeho ochranného pásma 

ustanovuje zákon a osobitné predpisy.2) 

                                                                                                                                                         
   
2) Napríklad zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. 



(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom za účelom 
kultúrno-výchovného využívania, najmä však za účelom poznávania prírody a procesov 
v nej prebiehajúcich. 

(3) Návštevníci pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní 
správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu alebo úhynu živých 
organizmov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane jeho 
znečisťovania odpadkami a k rušeniu pokoja a ticha, najmä používaním zariadení 
spôsobujúcich hlukové efekty mimo uzavretých stavieb. 

(4) Na území národného parku a jeho ochranného pásma je možné organizovať verejné 
telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské 
podujatie (ďalej len „podujatie“) na vyhradených trasách a miestach za dodržania 
nasledujúcich podmienok:  
a) organizátor podujatia je povinný najneskôr 30 dní pred začatím podujatia písomne 

oznámiť Správe Národného parku Muránska planina termín pripravovaného podujatia, 
b) vyhradené aktivity a podmienky ich vykonávania na vyhradenej trase alebo mieste sú 

uvedené v prílohe č. 2 časti A a vzťahujú sa len na obdobie trvania podujatia; 
vyhradené trasy a miesta sú vyznačené v prílohe č. 2 časti B,  

c) pre organizátora podujatia sa podmienky podľa predchádzajúceho bodu vzťahujú aj na 
dobu nevyhnutnú na prípravu vyhradenej trasy alebo miesta podujatia, nie však na 
dobu dlhšiu ako 15 dní pred termínom konania podujatia a na dobu nevyhnutnú na 
uvedenie lokality do pôvodného stavu po podujatí, nie však dlhšiu ako 10 dní po jeho 
ukončení, 

d) organizátor najneskôr do 14 dní po ukončení podujatia písomne oznámi Správe 
Národného parku Muránska planina základné informácie o uskutočnenom podujatí, 
najmä počet účastníkov a odhadnutý počet divákov. 

 
(5) Návštevníci sa môžu pohybovať 

a) peši na území národného parku za hranicami zastavaného územia obcí len po 
cestách3), vyznačených turistických a náučných chodníkoch, trasách k náučným 
lokalitám, ako aj po miestnych a účelových komunikáciách3) a chodníkoch 
prechádzajúcich miestami vyhradenými pre pohyb peších návštevníkov; turistické 
a náučné chodníky, trasy k náučným lokalitám a miesta vyhradené pre pohyb peších 
návštevníkov sú uvedené v prílohe č. 3,  

b) bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma za hranicami 
zastavaného územia obcí len po cestách, miestnych komunikáciách, vyznačených 
cyklotrasách, trasách vyhradených pre vjazd s bicyklom a v ochrannom pásme 
národného parku aj po účelových komunikáciách; trasy vyhradené pre vjazd s 
bicyklom sú uvedené v prílohe č. 4 

 ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný. 
(6) Bivakovanie na území národného parku je možné v čase od hodiny pred západom slnka 

po hodinu po východe slnka do vzdialenosti 100 m od vyznačeného turistického chodníka, 
s výnimkou území so štvrtým a piatym stupňom ochrany, kde je bivakovanie zakázané. 

(7) Lyžovanie na bežeckých lyžiach na území národného parku a jeho ochranného pásma je 
možné vykonávať na všetkých trasách a miestach uvedených v prílohe č. 5. 

(8) Na účely kultúrno-výchovného využívania sa na území národného parku a jeho 
ochranného pásma vyhradzujú trasy a miesta na stanovanie, skalolezectvo, horolezectvo, 
jazdu na koni a jazdu záprahovým vozidlom (koč, sane); trasy a miesta vyhradené na 
vykonávanie týchto aktivít sú uvedené v prílohe č. 6. 

                                                 
3) §1 ods. 2 až 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 



(9) Vjazd a státie motorovým vozidlom na území národného parku a jeho ochranného pásma 
je možný na pozemné komunikácie v súlade so zákonom a osobitnými predpismi4) a na 
miesta vyhradené pre vjazd a státie motorovým vozidlom pri športových a rekreačných 
areáloch, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7. Autobusy na hromadnú dopravu osôb5) sa môžu 
za podmienok uvedených v prílohe č. 8 časti A pohybovať na trase Javoriny – Veľká 
Lúka, ktorá je vyznačená v prílohe č. 8 časti B. 

(10) Na území národného parku je akýkoľvek spôsob dopravy návštevníkov za hranicami 
zastavaného územia obcí mimo ciest a miestnych komunikáci povolený len v čase od 
hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka a to len po chodníkoch, trasách 
alebo miestach vyhradených pre jednotlivé spôsoby dopravy. Uvedené časové 
obmedzenie sa nevzťahuje na pohyb motorovým vozidlom na trase Javoriny – Veľká 
Lúka podľa prechádzajúceho odseku. 

(11) Na území národného parku môžu návštevníci zakladať oheň iba na miestach 
vyhradených na stanovanie a na miestach vo vzdialenosti do 10 m od uzavretých stavieb 
v súlade s osobitnými predpismi.6) 

(12) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len na vodiacom remeni. 
 
 

§ 4 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 2/1998 z 8. 

júna 1998 o Návštevnom poriadku Národného parku Muránska planina. 
 
  

§ 5 
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tibor Tuhársky 
prednosta 

Krajského úradu životného prostredia 
v Banskej Bystrici

                                                 
4) Napríklad zákon č. 315/1996 Z.z. o pozemných komunikáciách v znemí neskorších predpisov, zákon č. 

326/2005 Z.z. o lesoch. 
5) Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. 

o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.  
6) Napríklad zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 

Z.z. o lesoch.   



                                             Príloha č. 1 
   k vyhláške Krajského úradu životného  
   prostredia v Banskej Bystrici č. ../2006 

 
A. Zoznam chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany v národnom parku  
a jeho ochrannom pásme 
 
 
  1. NPR Veľká Stožka         5. stupeň ochrany 
      ochranné pásmo NPR Veľká Stožka   4. stupeň ochrany 
  2. NPR Malá Stožka         5. stupeň ochrany 
      ochranné pásmo NPR Malá Stožka     4. stupeň ochrany 
  3. NPR Cigánka         5. stupeň ochrany 
  4. NPR Poludnica                                     5. stupeň ochrany 
  5. NPR Kášter                                          5. stupeň ochrany 
  6. NPR Hradová                                       5. stupeň ochrany 
  7. NPR Šarkanica         5. stupeň ochrany 
  8. NPR Javorníková         5. stupeň ochrany 
  9. NPR Hrdzavá         5. stupeň ochrany 
10. NPR Zlatnica         5. stupeň ochrany 
11. NPR Šiance         5. stupeň ochrany 
12. PR Suché doly         4. stupeň ochrany 
13. PR Nad Furmancom         4. stupeň ochrany 
14. PR Bacúšska jelšina         5. stupeň ochrany 
15. PR Fabova hoľa         5. stupeň ochrany 
16. PR Tŕstie         4. stupeň ochrany 
17. PR Mašianske skalky         5. stupeň ochrany 
18. PR Zlatnianske skalky         5. stupeň ochrany 
19. PR Zdychavské skalky         4. stupeň ochrany 
20. PR Hlboký jarok         5. stupeň ochrany 
21. PR Čertova dolina         5. stupeň ochrany 
22. PR Rosiarka         4. stupeň ochrany 
23. PR Havrania dolina         5. stupeň ochrany 
24. PR Mokrá Poľana          4. stupeň ochrany 
25. CHA Tunel pod Dielikom         4. stupeň ochrany 
26. NPP Bobačka         5. stupeň ochrany 
 
 
 



                    Príloha č. 2 
                     k vyhláške Krajského úradu životného  

                                       prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 
 
A. Zoznam vyhradených trás a miest na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných 
verejnosti prístupných spoločenských podujatí v národnom parku a jeho ochrannom pásme a podmienky ich organizovania 
   

Č. trasy/ 
miesta 

v prílohe č. 2 
časti B 

Vyhradená trasa/ miesto Katastrálne 
územie 

Podmienky podujatia 

1. 

Zelený turistický chodník z Tisovca dolinou Rimavy do 
sedla Burda. V sedle Burda sa trasa rozdeľuje na 3:   
1. pokračuje po modrej turistickej značke na Mišarovú 

a k horárni Pätina;  
2. schádza po žltej turistickej značke cez Randavicu 

ku horárni Stožky, odkiaľ pokračuje dole dolinou 
Hronca k horárni Pätina;  

3. pokračuje po červenej turistickej značke cez 
Kučelach na Zbojskú.  

Od horárne Pätina pokračuje trasa po modrej turistickej 
značke dole dolinou Hronca, z ktorej sa odkloní pri ústí 
Černákovej doliny. Ďalej vedie v smere Černákova 
dolina – Patinov kút – Piatina – dolina Postála – dolina 
Rácov potok – Stodolky –    Pohorelá.  

Heľpa, Muráň, 
Pohorelá, 
Pohronská 
Polhora, Muráň, 
Tisovec, Závadka 
nad Hronom 

- max. počet účastníkov: úsek Burda – Tisovec – 100 osôb 
                                                             ostatné úseky – 50 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: pešia chôdza 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 15. 9. do 25. 9. 
- trvanie podujatia: 1 deň 
- počet podujatí ročne: 1 
- pohyb mimo značeného turistického chodníka je možný len na úseku 

Pätina – horáreň Stožka 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené 

2. 

1. Tisovec – Pod hrad – Tiesňava – Suché doly –  
Poľana (kóta 881), trasa ďalej pokračuje územím s 
1. stupňom ochrany 

2. Zbojská – Pred Kopačno – Kučelach 
 

Pohronská 
Polhora, Tisovec 

- max. počet účastníkov/pretekárov: 50 záprahov 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: psie záprahy 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 20. 1. do 28. 2. 
- trvanie podujatia: 3 dni 
- počet podujatí ročne: 1 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené, v prípade 

sneženia počas pretekov aj po rozpustení snehu 
- vjazd a státie motorovým vozidlom sa umožňuje organizátorovi na 

úpravu trate pred podujatím a nevyhnutný servis v čase trvania podujatia.  
- motorové vozidlo organizátora je na viditeľnom mieste označené 

nezameniteľnou tabuľkou "ORGANIZÁTOR"  
- podujatie sa uskutoční len na jednej z dvoch uvedených trás vzhľadom na 

snehové podmienky  
- výber trasy oznámi organizátor Správe Národného parku Muránska 

planina najneskôr 7 dní pred začiatkom podujatia 
- organizátor zabezpečí: 1) aby diváci nevstupovali do PR Suché doly a PR 

Hlboký jarok, 2) aby nedochádzalo k poškodzovaniu drevitej vegetácie a 
nelegálnemu výrubu  

- štart/cieľ je v prípade trasy č. 1 v lyžiarskom stredisku Rejkovo a v 
prípade trasy č. 2 pri strelnici Zbojská 



 
Č. trasy/ 
miesta 

v prílohe č. 2  
časti B 

Vyhradená trasa/ miesto Katastrálne 
územie 

Podmienky podujatia 

3. 

žltý turistický chodník na trase Tisovec – Hradová –  
Kordove lúčky 
  

Tisovec - max. počet účastníkov: 70 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: pešia chôdza 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 20. 4. do 10. 5. 
- trvanie podujatia: 1 deň 
- počet podujatí ročne: 1 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené 

4.  

Tisovec – dolina Rimavy – Kačkava – chata pod 
Grúňom – Pred Hrdzavom – dolina Slávča – Tisovec 

Tisovec - max. počet účastníkov: 70 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: pešia chôdza, cyklistika 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 10. 10. do 30. 10. 
- trvanie podujatia: 1 deň 
- počet podujatí ročne: 1 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené 

5. 

Strelnica, juhozápadná hrebeňová časť; ďalej južným 
smerom údolím Rimavy 

Tisovec - max. počet účastníkov/pretekárov: 60 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: paragliding 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 1. 8. do 31. 8. 
- trvanie podujatia: 3 dni 
- počet podujatí ročne: 1 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené 
- vjazd a státie motorovým vozidlom sa umožňuje len organizátorovi, 

ktorý zabezpečuje nevyhnutný servis priamo súvisiaci s predmetnými 
pretekmi, napr. zdravotná pomoc a doprava účastníkov 

- dopravu účastníkov na miesto zoskoku v čase trvania podujatia 
zabezpečuje motorové vozidlo organizátora na trase Tisovec – Ľaukovo – 
Strelnica, pričom povolené sú max. 2 autá 2krát denne 

- motorové vozidlo organizátora je na viditeľnom mieste označené 
nezameniteľnou tabuľkou "ORGANIZÁTOR"  

- organizátor zabezpečí, aby diváci pri sledovaní podujatia neporušovali 
ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. najmä zákaz pohybovať sa mimo 
vyznačeného turistického chodníka, bivakovať, táboriť, stanovať 
a zakladať oheň mimo vyhradených miest. 



6. 

1. Javorinka – Ploštiny – Belková – Strapačka – 
Lopušno – Uhliareň – Havrané – Fajočka – Studňa 
– Veľká Maratinka – Mochnatá – Zadné hory – 
Vyšný Kľak – Nižná Kľaková – Hrdzavá dolina – 
Muráň                                                               

2. Javorinka – Ploštiny – Belková – Veľká lúka – 
Zimná jamka – Nižná Halušková – Pod Šrífami – 
Studňa – Nižná Halušková – Zimná jamka – 
Jergľová – Tesná skala – Veľká Lúka – Muráň  

3. Javorinka – Mokrá Poľana – Veľká Lúka – chata 
pod hradom – Muráň 

Muráň, Šumiac - max. počet účastníkov/pretekárov: 200 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: pešia chôdza, bežecké lyžovanie 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 1. 2. do 1. 3. 
- trvanie podujatia: 1 deň 
- počet podujatí ročne: 1 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené 
- vjazd motorovým vozidlom je možný len pre organizátora, ktorý 

zabezpečuje nevyhnutný servis priamo súvisiaci s predmetným 
podujatím, napr. zdravotná pomoc a doprava účastníkov na trase Muráň – 
Veľká lúka – Javorinka 

- motorové vozidlo organizátora je na viditeľnom mieste označené 
nezameniteľnou tabuľkou "ORGANIZÁTOR" 

7. 

Severovýchodné okolie obce Muráň vymedzené 
cintorínom, hranicou lesa, dvoma kameňolomami a  
cestou II/531 

Muráň - max. počet účastníkov/pretekárov: 100 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: cyklistika, pešia chôdza 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 15. 9. do 30.10. 
- trvanie podujatia: 2 dni 
- počet podujatí ročne: 2 
- značenie, iný odpad a erózne ryhy sú do 10 dní po podujatí odstránené 
- štartovacia a cieľová plocha sa nachádza v zastavanom území obce 
- plochy vyhradené pre divákov sú v zastavanom území obce a na štátnej 

ceste 
- zariadenie na reprodukciu slova a hudby je umiestnené v zastavanom 

území obce a nesmeruje do územia národného parku 

8. 

Muráň – chata pod hradom – Muránsky hrad – Veľká 
Lúka 

Muráň - max. počet účastníkov: 100 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: pešia chôdza 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 15. 9. do 30. 10. 
- trvanie podujatia: 1 deň 
- počet podujatí ročne: 1 
- trasa vedie len po značených turistických chodníkoch 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené 



 
Č. trasy/ 
miesta 

v prílohe č. 2 
časti B 

Vyhradená trasa/ miesto Katastrálne 
územie 

Podmienky podujatia 

9. 

1. Muránsky hrad, Piesok 
2. ústie Hrdzavej doliny pri základnom kameni NP 

Muránska planina 

Muráň - max. počet účastníkov/pretekárov na lokalite Muránsky hrad: 50 osôb 
- max. počet účastníkov/pretekárov na lokalite ústie Hrdzavej doliny: 50 

osôb 
- max. počet divákov na lokalite Muránsky hrad: 500 
- max. počet divákov na lokalite ústie Hrdzavej doliny: 1 000 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov/divákov: pešia chôdza 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 6. 6. do 20. 6. 
- trvanie podujatia: 3 dni 
- počet podujatí ročne: 1 
- vjazd a státie motorovým vozidlom pre organizátora je možný v čase 10 

dní pred podujatím a to len na prípravu podujatia a 10 dní po podujatí na 
odvoz odpadu a navrátenie lokality do pôvodného stavu.  

- motorové vozidlo organizátora je na viditeľnom mieste označené 
nezameniteľnou tabuľkou "ORGANIZÁTOR"  

- na lokalite Muránsky hrad je možné používať zariadenia na reprodukciu 
hudby a hovoreného slova v čase od 9.00 hod do 18.00 hod. 

- na lokalite ústie Hrdzavej doliny je možné používať zariadenia na 
reprodukciu hudby a hovoreného slova v čase od 8.00 hod do 22.00 hod 

- na lokalite Muránsky hrad a ústie Hrdzavej doliny je pre účely podujatia 
možné umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia  

- značenie, iný odpad a všetky krátkodobé prenosného zariadenia sú do 10 
dní po podujatí odstránené 

- organizátor zabezpečí: 1) dostatok zariadení na ukladanie odpadu, 2) na 
lokalite Muránsky hrad dostatok hygienických zariadení (WC) tak, aby 
nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu NPR Cigánka, 3) aby 
účastníci/diváci nevstupovali do častí NPR Cigánka ležiacich mimo areál 
Muránskeho hradu  

- po vyčistení vyhradenej plochy organizátor oznámi túto skutočnosť 
Správe Národného parku Muránska planina, ktorá spoločne s 
organizátorom posúdi stav plochy 

10. 

1. Javorinka – Šumiacka priehybka – Severná lúka – 
chata Janka – Harová – chata Anča – Karafová – 
Muránska Zdychava 

2. Javorinka – Šumiacka priehybka – Severná lúka – 
chata Janka – Karafová – Muránska Zdychava   

3. Javorinka – Šumiacka priehybka – Severná lúka –
chata Janka – Salašná – chata Ondrejka – Karafová 
– Muránska  Zdychava                                                                                          

Muránska 
Zdychava, 
Šumiac 

- max. počet účastníkov/pretekárov: 200 osôb 
- spôsob prepravy účastníkov/pretekárov: pešia chôdza, bežecké lyžovanie 
- podujatie sa uskutoční v časovom období od 1. 2. do 1. 3. 
- trvanie podujatia: 1 deň 
- počet podujatí ročne: 1 
- značenie a iný odpad sú do 10 dní po podujatí odstránené 
- vjazd a státie motorovým vozidlom sa umožňuje pre motorové vozidlo 

organizátora, ktorý zabezpečuje nevyhnutný servis priamo súvisiaci 
s predmetným podujatím, napr. zdravotná pomoc a pod.  

- motorové vozidlo organizátora je na viditeľnom mieste označené 
nezameniteľnou tabuľkou "ORGANIZÁTOR"  



  Príloha č. 3 
   k vyhláške Krajského úradu životného  

                    prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 
 
A. Turistické chodníky, náučné chodníky, trasy k náučným lokalitám a miesta 
vyhradené na pohyb peších návštevníkov v národnom parku a jeho ochrannom pásme 
 
1. Zoznam náučných chodníkov v národnom parku 
a) NCH k Muránskemu hradu (Muráň – Muránsky hrad – Veľká Lúka) (červeno značená 

trasa 0914) 
b) NCH Stožky (horáreň Pätina – Stožky – Randavica)  

 
2. Zoznam náučných lokalít v národnom parku  
a) NL Piecky (prístupová trasa vyznačená značkou náučného chodníka vedie z obce 

Muráň k informačnému bodu v ústi Hrdzavej a ďalej 800 m pozdĺž potoka Suchý dol) 
b) NL Studňa 
c) NL Poludnica – Beňová (prístupová trasa vedie od červeno značenej trasy 0913) 
 
3. Zoznam turistických chodníkov v národnom parku a jeho ochrannom pásme 
a) sedlo Machniarka – sedlo Bánovo – Zbojská – Kučelach – Fabova hoľa (Tri kopce) – 

sedlo Burda – Nižná Kľaková – Studňa – Maretkiná – Veľká Lúka – Muránska Huta – 
Javorinka – Severná lúka – Slanské sedlo – Harová – Stolica (červeno značená trasa 
0804/K, 0804, 0913) 

b) Muránsky hrad – chata pod Muránskym hradom – Muráň – Muránska Lehota – Čierťaž 
– Tri chotáre – sedlo Korimovo – Tŕstie (červeno značená trasa 0914) 

c) Tisovec – Jasenina – Martalúska – sedlo Machniarka – Dobroč (modro značená trasa 
2643) 

d) Červená Skala – dolina Strateník – Javorinka – Veľká Lúka – chata pod Muránskym 
hradom – Muráň – Paseky – sedlo Dielik – Tisovec (modro značená trasa 2831) 

e) Čuntava – Trsteník – Priehybka – Kyprov – Slanské sedlo – Stolica – Harová – 
Faltenovo sedlo – Čierna Lehota (modro značená trasa 2835) 

f) Závadka nad Hronom – dolina Hronca – Pätina – sedlo Burda – Fabova hoľa – sedlo 
Fabovej hole – Psica – sedlo Koniarky – Pohronská Polhora (modro značená trasa 2611) 

g) Tisovec – Voniaca – Šarkanica – Siváková (zeleno značená trasa 5480)  
h) Tisovec – Kačkava – Roveň – sedlo Burda – Kučalach – Fabova hoľa – dolina 

Petríkovo – Pravdová – Polomka (zeleno značená trasa 5422) 
i) Ostrý vrch – Kohút – Faltenovo sedlo – Harová – Stolica (zeleno značená trasa 5721) 
j) Nová Maša – sedlo Sitárovo – Studňa – Havranie – Brnovo – Filová – dolina Trsteník – 

Červená Skala (zeleno značená trasa 5421, 5737) 
k) Muránska Zdychava – Karafová – Severná lúka – Šumiacka priehyba – dolina Strateník 

– Červená Skala (zeleno značená trasa 5739) 
l) Rimavská Píla – sedlo Babiná – Klenovská Poľana – Poľana – Suché doly – Teplica 

(zeleno značená trasa 5481) 
m) Revúca – Krížna poľana – Nemcová – Tri Chotáre – Sedlo Dielik – Paseky – Martinova 

dolina – Voniaca (žlto značená trasa 8755, 8482) 
n) Tŕstie – Korimovo – Tisovec – Hradová – Kordove Lúčky (žlto značená trasa 8483, 

8484) 
o) Muráň – Hrdzavá dolina – Nižná Kľaková – Stožky – Randavica – sedlo Burda – 

Fabova hoľa – sedlo Fabovej hole – Kopačno – Zbojská (žlto značená trasa 8751, 8425) 
p) Chata pod Muránskym hradom – sedlo Predná Hora (žlto značená trasa 8757) 
q) Sedlo Severná lúka – Sedlo Telgártska priehyba (žlto značená trasa 8754) 



r) Červená Skala – dolina Trsteník – Salašná – Veľká Lúka – Šindliarka (žlto značená 
trasa 8753) 

s) Klatná – Dolina za Nehovým – sedlo Sitárovo – Studňa – Veľký Cigán – poľana 
Bodolová – Jaškova muka (žlto značená trasa 8450, 8759) 

t) Pohronská Polhora – Krátke – sedlo Machniarka (žlto značená trasa 8422) 
u) Pohorelská Maša – Gindura – Strundžaník – Lapinka (žlto značená trasa 8446) 
 
4. Zoznam miest vyhradených na pohyb peších návštevníkov 
a) Za Havraník, Sosninky 
b) Biele vody, ústie Hrdzavej doliny, Hrby 
c) dolina Rimavy, Slávča, Kačkava, Strieborné 
d) Suché doly 
e) Zbojská 
 



  Príloha č. 4 
   k vyhláške Krajského úradu životného  

                        prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 
 
A. Trasy vyhradené pre vjazd s bicyklom v národnom parku a jeho ochrannom pásme 
 
Úseky, kde trasy prechádzajú územím národného parku sú zvýraznené tučným písmom. 
a) Krátke – Pohronská Polhora – Zbojská – sedlo Burda – Pätina – Závadka nad 

Hronom 
b) Tisovec – dolina Rimavy – Závadská cesta – Roveň – sedlo Burda – Pätina – 

Závadka nad Hronom 
c) Tisovec – dolina Rimavy – Kačkava – chata pod Grúňom – Pred Hrdzavom – 

dolina Slávča – Tisovec 
d) Tisovec – Rejkovo – Suché doly – Teplica – Furmanec  
e) Muráň – Suchý dol – Muráň 
f) Muráň – Veľká Lúka – trasa je jednosmerná. Pohyb cyklistov je povolený len v smere 

Muráň – Veľká Lúka. 
g) Javoriny – Veľká Lúka – chata pod Muránskym hradom 
h) Javoriny – Šumiacka Priehyba – Severná lúka – chata Janka – chata Ondrejka – 

Karafová – Muránska Zdychava  
i) Javoriny – Muránska Huta – Predná Hora – Lúčanské – Štefánikovo – Kiariky – 

Hámerské – Revúčka  
j) Pohorelská Maša – Sosninky – Strundžaník – Lapinka – Rácov potok – Pohorelá 
k) Pohorelská Maša – Sosninky – Široká – Havraník – Zlatno 
l) sedlo Dielik – Nemcová – Škaredá – Ratkovské Bystré 
m) Veľký tajch – Randavica – Burda



 Príloha č. 5 
   k vyhláške Krajského úradu životného  

                        prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 
 
A. Trasy a miesta vyhradené na bežecké lyžovanie v národnom parku a jeho ochrannom 
pásme 
 
TRASY: 
a) všetky turistické chodníky uvedené v bode 3 prílohy č. 3 časti A tejto vyhlášky 
b) Muráň – Suchý dol – Muráň 
c) Javorinka – Ploštiny – Belková – Strapačka – Lopušno 
d) Veľká Maratinka – Mochnatá – Zadné hory – Les mladých hutníkov – Vyšný Kľak 
e) Muráň – Brestová – Mátožná – Košariská - Javor 
f) Zlatno – Za Havraník – Strundžaník – Ľapinka – Rácov potok  

 
MIESTA: 
a) Za Havraník, Sosninky 
b) Suché doly 
 



 Príloha č. 6 
   k vyhláške Krajského úradu životného  

                    prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 
 
A. Trasy a miesta vyhradené na stanovanie, horolezectvo, skalolezectvo, jazdu na koni 
a jazdu so záprahovým vozidlom v národnom parku a jeho ochrannom pásme  
 
Miesta vyhradené na stanovanie 
a) Veľká Lúka – Piesok 
b) Nižná Kľaková – zrubová turistická útulňa 
c) dolina Trsteník 

 
Miesta vyhradené na horolezectvo a skalolezectvo 
a) Tesná skala (k. ú. Muránska Huta) 
b) Rozštiepená skala (Hrdzavá dolina, k. ú. Muráň) 

 
Trasy a miesta vyhradené na jazdu na koni 
TRASY: 
a) Muráň – Veľká Lúka – chata pod Muránskym hradom 
b) Veľká lúka – Maretkiná – Vohan – Gajdálky – Studňa – Havranie 
c) Zlatno – Za Havraník – Predná Polianka – Týždňová – Havranie 
d) Červená Skala – dolina Trsteník – Javoriny – Ploštiny – Veľká Lúka 
e) Veľká Lúka – Strapačka – Lopušno – Brnovo – Uhliareň – Havranie 
f) Závadka nad Hronom – dolina Hronca – Klatná – Pätina – sedlo Burda – Zbojská 
g) Klatná – dolina Za Nehovým – sedlo Sitárovo – Rácov potok – Lapinka – Strundžaník – 

Sosninky – Pohorelská Maša 
h) Tisovec – dolina Rimavy – Závadská cesta – Roveň – sedlo Burda 
i) Tisovec – dolina Rimavy – Kačkava – chata pod Grúňom – Pred Hrdzavom – dolina 

Slávča – Tisovec 
j) Tisovec – Rejkovo – Suché doly 
k) Pätina – Stožky – Randavica – Burda 
l) Pohorelská Maša – Sosninky – Strundžaník – Lapinka – Rácov potok – Pohorelá 
m) Pohorelská Maša – Sosninky – Široká – Havraník – Zlatno 

 
MIESTA:  
a) Biele vody 
b) Hrby 
c) Ústie Hrdzavej doliny a Suchý dol 
d) Veľká lúka 
e) Za Havraník 
f) Suché doly 
 
Trasa vyhradená na jazdu záprahovým vozidlom (koč, sane) 
Veľká Lúka – Javoriny 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            Príloha č. 8 

   k vyhláške Krajského úradu životného  
                    prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 
 
A. Podmienky rozsahu dopravy návštevníkov motorovými vozidlami na trase Javoriny – 
Veľká Lúka 
  
1. Vjazd a státie motorovým vozidlom na trase Javoriny – Veľká Lúka je možný len po 

predchádzajúcom ohlásení v Informačnom stredisku Správy Národného parku Muránska 
planina a po vydaní vstupenky s vyznačeným evidenčným číslom vozidla (ďalej len 
„platná vstupenka“), ktorú si návštevník pred vjazdom na trasu Javoriny – Veľká Lúka 
umiestni na viditeľnom mieste v motorovom vozidle.  

2. Vjazd a státie motorovým vozidlom na trase Javoriny – Veľká Lúka je obmedzený na dva 
autobusy denne. 

3. Motorové vozidlo s platnou vstupenkou sa môže na trase Javoriny – Veľká Lúka 
zdržiavať len jeden deň v čase od 7.30 do 18.00 hod.  

4. Jazda motorového vozidla na lokalite Veľká Lúka je možná iba po križovatku ciest 
v juhovýchodnej časti Veľkej lúky (lokalita Piesok). 

5. Státie motorového vozidla je možné iba na lokalite Nemecké lúčky. 
6. Na trase Javoriny – Veľká Lúka majú technologické motorové vozidlá slúžiace na 

obhospodarovanie pozemkov alebo patriace vlastníkom pozemkov a návštevníci 
využívajúci iný spôsob prepravy ako je jazda motorovým vozidlom prednosť pred 
motorovými vozidlami návštevníkov. 



 
              Príloha č. 7 

                     k vyhláške Krajského úradu životného  
                                       prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 
 
Podmienky vjazdu a státia motorovým vozidlom pri športových a rekreačných areáloch na území národného parku a jeho ochranného  
pásma 
 
Lokalita/Šport

ový a 
rekreačný 

areál 

 
Umiestnenie 

v území 
Katastrálne územie Typ zariadenia Vyhradené aktivity a podmienky ich vykonávania 

Chata pod 
hradom 

 
NP Muráň Horská chata 

vjazd motorovým vozidlom po trase Muráň – Veľká Lúka – chata v čase od 7:30 do 18:00 
len pre ubytovaných hostí, parkovanie – maximálne 3 stojiská 

Bánovo OP+NP Tisovec Chatová osada 
vjazd a státie motorovým vozidlom po prístupovej komunikácii ku chatovej osade 
a v chatovej osade    

Predná hora 
 
OP Muránska Huta, Muráň 

Rekreačné zariadenie 
hotelového charakteru 

vjazd motorovým vozidlom po trase odbočka od cesty č. 531 – chata Slovmag – vlek 

Muráň 
 
OP Muráň 

Zimná rekreácia (lyžiarsky 
vlek) 

vjazd motorovým vozidlom po trase obec Muráň – vlek 

Závadka 
n/Hronom 

 
OP Závadka n/Hronom 

Zimná rekreácia (lyžiarsky 
vlek) 

vjazd motorovým vozidlom po prístupovej komunikácii od Hronskej ulice po údolnú 
stanicu vleku  

Polomka - 
Bučník 

 
OP 

Polomka 

Letná a zimná rekreácia 
(lyžiarsky vlek, ) 
  
 

vjazd motorovým vozidlom po trase odbočka od cesty č. 66 – parkovisko pod údolnou 
stanicou vleku 

Rejkovo 
 
OP Tisovec 

Chatová osada 
s lyžiarskym vlekom 

vjazd motorovým vozidlom po prístupovej komunikácii od rybníka Tisovec popri 
poľnohospodárskom družstve po údolnú stanicu vleku   

Zbojská 
 
OP Pohronská Polhora 

Rekreačné zariadenie 
hotelového charakteru 

vjazd motorovým vozidlom po trase odbočka z cesty č. 530 na Zbojskú – chata Zbojská 

 


